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outstanding books of the world. It is a colossal work, 
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శ్రీమహాభారతన్ 

*థ గవద్యానపర్వ- ౬ 

(శ్రీముహాభారతము . 

భగవద్యానప పర్వము-6 

ద్విస ప్రతితమో ఒధ్యాయః 

డెబ్బదిరెండవ అధ్యాయము 

యుధిష్టిరన్య (స్రీకృష్ణం పతి స్వాథి ప్రాయ ప్రకాశనమ్, తద్దొత్య మజ్జీకృత్య 

శ్రీకృష్టస్య కొరవసదసి గను ముద్యమనమ్, తయో శేతద్విష యేసంవాడశ్చ. 

యుధిష్టిరుడు శ్రీకృష్ణునకు తన అభ్మిపాయమును వెల్లడించుట, 

అతని దౌత్యము నంగికరించి శ్రీకృష్ణుడు కారవనథ కరుగ 

దలచుట, ఈ విషయమున వారిరువురి సంవాథము. 

వై శమ్పాయన ఉవాచ -_ వెశ మాయను డిట్టు చెప్పెను. 

సజ్ఞయే |ప్రతియాతే తు ధర్మరాజో యధిష్టిరః, 
అభ్యభాషత దాశార్థ మృషభం సర్వసా త్వతామ్, 1 

ఖు అజాత 

సంజయుడు తిరిగి వెళ్ళిన తరువాత ధర్మరాజైన యుధిష్టరుడు సొత్త్వత 

(శేస్టుడగు శ్రీ కృష్ణునితో నిట్లు పసంగము చేసెను. _ 

అయం స కాలః 'సంపాసో మి[తాణాం మ్మితవత్సల, 

నచ త్యదన్యం పశ్యామి యో న ఆపత్సు తారయేత్. లి డ్! 

¥ భగవంతుడగు (శ్రీకృష్ణుడు దౌత్యమునశై చురిగిన వృతాంతము గల 

పర్వము. ' 

ని, మ్మ[తపత్సల _ మి[తులయందు, నీడఅయందు, 
(1 a 

తలిదం[డుల కండు 

సహాజ (పేమ గలవాడా! 



2 శ్రీ మహాభారతము 

కృష్ణా! మి[తులకు తోడ్పడవలసిన కాలము వచ్చినవి, మి[తులయందు 

వత్సలత గల మహానుభావా! మమ్ములను ఆపదలు గ ప్టెంచుతాడవు సీవ కాక 

మటియొకడు లేడు. 

త్వాం హి మాధవ మా శీత్య నిర్భయా మోఘదర్చితమ్, 

ధా రరాష్టం సహామాత్యం స్వయం సమనుయుజ్మ హే. 8 
= ద EN 

మాధవుడగు నిన్ను శరణు పొంది భయము లేనివారమై పనికిమాలిన 

గర్వము గల ఆ దుర్యోధనుని, వాని మం|(తులతోపాటు, స్వయముగా 

(ప్రార్థింతుము, 

యథా హి సర్వాస్వావత్సు పాసి వృష్షీ నరిందమ, 
ea 

తథా తే పాణవా రతాః పాహ్యస్మాన్ మహతో భయాత్. 4 

శ|తుసంహారకా! నీవు వృష్టివంశమువారిని ఆపద లన్నింటినుండి 
కాపాడునట్టు ఈ పాండవులను కూడ నీవు కొాపాడవలయును. మమ్ము ఈ పెను 

భయమునుండి రక్షింపుము. 

క్రీభగవా నువాచ -_ శ్రీభగవంతు డిట్లు వలికెను, 

అయమస్మి మహాబాహో [బూహి యత్తే వివక్షితమ్, 

కరిష్యామి హి తత్సర్వం య త్వం వక్ష్యసి భారత. ర్ 
ఓ మహాబాహూ! ఇదిగో నేనిట నున్నాను. నీవు చెప్పదలచినది చెప్పుము. 

న్ వేమి చెప్పుదువో యది యంతయు నేను చేసెవను గడా! 

యుధిష్టిర ఉవాచ _ యుధిష్టిరు డిట్టు చెప్పెను. 

శుతం తే ధార్తరాష్ట్రస్య సపు తస్య చిక్తిర్ణితమ్, 

ఏతది సకలం కృష సక్షయో మాం యద్యబపీత్. గ్ర 
ఢం వ! జ 

ఆ ధృతరాష్ట్రుడు, వాని కొడుకును చేయదలచినది సంజయుడు నాకు 

చెప్పగా కృష్ణా! అది యంతయు నీవు వినియుంటివి గదా! 

ల్, మోఘదర్పిత; _ పనికిమాలిన వింకము కలవాడు; 

అనుయుజ్ఞ్మ హె - (పార్థింతుము. 
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తన్మతం ధృతరాష్ట్రస్య సోఒస్యాత్మా వివృతా న్తరః, 

యథోక్రం దూత ఆచ షై వధ్యః స్యాదన్యథా (బువన్. 7 

అది ధృతరాష్ట్రుని ఆభ్మివాయము. ఆ సంజయుడు ఆతని ఆత్మ. 

అతని హృదయము తెలిసినవాడు. దూత రాజు చెప్పినది చెప్పును. వేరు విధముగా 

చెప్పినచో చంపదగినవా డగును. 

అ|పదానేన రాజ్యస్య కాన్ని మస్మాసు మార్షతి, 

లుబః పాపేన మనసా చరన్నసమ మాత్మనః, 8 
4G 

ఆ పిసినిగొట్టు పాపబుద్ధితో సమముగా ప్రవ రింపక రాజ్యమీకయే 
మనయందు శాంతిని అపేక్షించుచున్నాడు. 

యత్ర ద్ద్వాదశ వర్షాణి వనేషు హ్యుషితా వయమ్, 

ఛద్మనా శరదం చైకాం ధృతరాష్ట్రస్య శాసనాత్. 9 

ధృతరాష్ట్రుని ఆజ్ఞమేరకు మేము పం (డెండేండ్లు అడవులలో నివసించితిమి , 

ఒక యేడు అజ్ఞాత ముగా (గుట్టుగా) నుంటిమి, 

సాతా నః సమయే తస్మిన్ ధృతరాష్ట్ర ఇతి వ్రభో, 
ఖ టె 
నాహాస్మ సమయం కృష్ణ తద్ధి నో శ్రాహ్మణా విదుః. . 10 

పదునాల్గవ యేట, మాటకు కట్టుబడి, చెప్పినమాట (ప్రకారము మాకు 

రాజ్య మొసగ లేదు. అది [బాహ్మణు లెరుగుదురు. 

గృద్దో9 రాజా ధృతరాష్ట్రః స్వధర్మం నానుపశ్యతి, 

వశ్యత్వాత్ పుతగృ్భద్ధిత్వా న్మన్దస్యాన్వేతి శాసనమ్, [1 

తోభియగు ధృతరాష్ట్రుడు తన ధర్మమును పరికించుట లేదు. కొడుకు 
చెప్పుచేతలలో చిక్కి వాని మాట వెంటబడి పోవుచున్నాడు. 

7. _ వివృతాన్తరః - వెల్టిడి చేయబడిన హృదయభావము కలవాడు. ధృత 
రాష్ట్రిని హృదయ మెరిగినవాడని తాత్సర్యము. 

10. స్గాతా = నిలుచును, నః = మాయొక్క, పదునాల్గవ యే” సీస్త నొజ్యము 

కొనుమును మాటను పాటింవకున్నాడని తాత్పర్యము, 
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సుయోధనమతే తిష్టన్ రాజాఒస్మాసు జనార్దన, 

మిథ్యా చర తి లుబ్దః సన్ చరన్ హి (పియమాత్మనః, 12 

జనార్దనా! ఆ రాజు సుయోధనుని ఇష్టము మేరకు లోభియై తనకు 

ప్రియము చేసికొనుచు కపటముగా [పవ _రించుచున్నాడు, 

ఇతో దుఃఖతరం కింను యదహం మాతరం తతః, 

సంవిధాతుం న శక్నోమి మిత్రాణాం వా జనార్దన. 18 

జనార్దనా! ఇంతకం బె పెద్ద దుఃఖ మేముండును? నేను తల్లిని, మి|[తులను 

చక్కగా పోషించుకొనలేకున్నాను. 
కాశిభి శ్చేదిపాజ్బాల్యై ర్మాతెఫ్యశ్చ మధుసూదన, 

భవతా చైవ నాథేన పజ్బ (గామా వృతా మయా, 14 

కాశి చేది పాంచాల మత్స్యరాజులు మధుసూదనా! నీవును దిక్కుగా 

నున్న నేను చివరకు అయిదూ శృిమ్మంటిని, 

అవి స్థలం వృకస్థలం మాకస్టీ వారణావతమ్, 

అవసానం చ గో విన్ల కజ్బీదేవా[త్ర పజ్బుమమ్. 15 

అవిస్థలము, వృకస్థలము, మాఠంది, వారణావతము ఏదో ఒకటి అయి 
దవదియు, గోవిందా ! [బదుకుతుదిదాక ఇమ్మని నే నడిగితిని, 

పజ్బు నసాత దీయనాం (గామా వా నగరాణి వా, 

వసేమ సహితా యేక మాచ నో భరతా నశన్. 16 

మేము నివసించుటకు అయిదూక్లో, నగరములో ఇచ్చిన చాలును, మా 

వలన భరతవంశమువారు నశింపకుందురు గాక | 

18. సంవిధాతుమ్ . చక్కగా సాకుటకు _ తల్లిని, మి|తులగు విదురాదులను 

పోషింపలేనివాడనై తిని. వారందున్నారు అని దుఃఖము. 

14 నాథేన - మీ యను[గహముచేత శక్రిమంతుడనై యుండియు అని 
భావము. 

15, _అవసానమ్ - |బతుకుకడదాక _ (బతికియుండునంత కాలము. 

16, నః = మాకొరకయి; భరతాః - భరతవంశము వారగు ఖీష్మాడులు; 
* నళన్ - నశింపకుందురుగాక | 

లివి 

RK పైగ క్త 
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న చ తానపి దుష్టాత్మా ధార్తరాష్టోం౬నుమన్యతే, 

స్వామ్య మాత్మని మత్యాఒసా వతో దుఖతరం ను కిమ్. 17 

ఆ దుష్టబుద్ధి వారినికూడ మన్నింపడు. వాడు తనయందు |ప్రభుత్వమును 
తలపోయుచున్నాడు. ఇంతకంటె మిక్కిలి కష్ట మేముండును? 

కులే జాతస్య వృద్ధస్య పరవి తేషు గృధ్యతః, 

లోభః [ప్రజ్ఞాన మాహని |వజ్షా హని హతా |హియమ్. 18 
జః Cg 

మంచి కులమున పుట్టిన పెద్దవాడు, పరుల సొమ్ములకు కక్కుర్తి పడు 
నేని ఆ లోభము వాని (ప్రజ్ఞను నాశనము చేయును. అట్టు చచ్చిన తెలివి లజ్ఞను 

[హీ రతా బాధతే ధర్మం ధర్మో, హని హతః |శియమ్, 

(శ్రీ రతా పురుషం హని పురుషస్యాధనం వధః. . 19 

చెడిన లజై ధర్మమును బాధించును. ధర్మము చచ్చి ధనమును రూపు 

మాపును. ధనము నశించి పురుషుని చంపును. ధనము లేకపోవుటయే పురుషుని 

వు, . న 

అధనాధ్ధి నివరనే జ్ఞాతయః. సుహృదో ద్విజాః, 

జాం జట నళ గా అపుష్పా దఫలా ద్వృశా ద్యథా కృష్ణ పత |త్రిణః, 20 

చుట్టములు, _ చెలిమికాం[డు, బాహ్మణులు దరి(ద్రునినుండి మరలి 
ట్ 

పోవుదురు. పూవులు పండ్లు లేని చెట్టుపె వక్షు లుండవ్పు గదా! ' 

17. తాన్ _ అపి - భీష్మాదులను కూడ; న అనుమన్యకే-మన్ని ంపకున్నాడు; 
స్యామ్యమ్ - స్వామిత్వమును _ నేనే వీరందరరు స్వామిని అని తల 
పోయుచున్నాడని భావము. అతః దుఃఖతరం కిమ్?ఎవారిని నేను కాపాడ 

దలచుకొన్నసు వాడు కాపాడదలదుచున్నాడు _ ఇంతకంటె దుఃఖము 

ఏమున్నది ? యని భావము, 

18, 19. ఈ రెండు క్లోకములలో గర్వమువలన. పుట్లు అనర్థపరంపరను చెప్పు. 
చున్నారు. . 

20, ద్విజాః _ యాచకులై న (బాహ్మణు లని భావము, 
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ఏతచ్చ మరణం తాత యన్మ తః పతితాదివ, 

'జ్ఞాతయో వినివరనే (పేతసత్వాదివాసవః. 21 

చుట్టములు, మరణించిన దేహమునుండి [పాణములు పోయినట్టు, నేనేదో 

(భష్టడ నన్నట్లు, నన్ను వదలి పోవుచున్నారు. ఇది నాకు చచ్చిన చావుగా 

నున్నది. 

నాతః పాపీయసీం కాజ్చిదవస్థాం శమృరో౬|బపీక్, 

యత నైవాద్య న ప్రాతర్భోజనం (పతిదృశ్యతే. బలీ 

ఇంతకంటె పర మనికృష్ణమైన అవస్థను దేనిని శంబరుడును చెప్పలేదు. 

నేటికనియే కాదు, ఈ పూటకు కూడ కానవచ్చుట లేదు. 

ధనమాహుః పరం ధర్మం ధనే సర్వం |ప్రతిష్టితమ్, 
జీవని ధనినో లోకే మృతా యే త్యధనా నరాః, బిల 

ధనమునే పరమధర్మముగా వక్కా_ణింతురు. ధనమునందే అంతయు 

నెలకొనియుండును. లోకమున ధనవంతులే (బదుకుదురు, ధనములేని నరులు 

చచ్చినవారే. 

యే ధనా దపకర్షన్ని నరం స్వబల మాస్థితాః, 

తే ధర్మ మర్గం కామం చ (పమథ్నని, నరం చ తమ్. 24 

బలము పుంజుకొని యెవరు గాని ఒక నరుని ధనమునుండి తొలగించి 

దేని వారో నరుని, ఆతని ధర్మమును, అర్థమును, కామమును గూడ కాలతాచి 

వె చెదరు. 

ఏతా మవస్థాం ప్రామ్యైకే మరణం వృవిరే జనాః, 
(గామా యెకే వనా యెకే నాశా యెకే (పవవజుః, 25 

21. (పేతసత్వాత్ ల బుద్ధిపోయిన వానినుండి . చచ్చినవానినుండి ఆని 

తాత్పర్యము. 

28, ధర్మమ్ - ధర్మకారణమని భావము; సర్వమ్ య యజ్ఞము; దానము 

మొదలగునవి; 

25, వఏతామ్ _ ఈ దరి[ద్రతను; (ప్రాష్య _ పొంది; వీకే _ కొందరు - నగర 

వాసులని భావము; [గ్రామాయ -_ పల్లె బదుకునకు; వనాయ _ మావతె 

అడవులక్రై; నాశాయ - చచ్చుటకు, 
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ఇట్టి “పేదరికపు అవస్థను పొందిన కొందరు చావునే వరించిరి. కొందరు 

పల్లెలకు పారిపోయిరి. మజికొందరు అడవుల బడిరి. మరికొందరు సర్వనాశ నము 

పొందిరి. 

ఉన్మాద మేకే పుష్యని యా న్యన్యే ద్విషతాం వశమ్, 

దాస్య మేకే చ గచ్చన్ని వరేషా మర్థ హేతునా. 26 

ధనము కారణముగా కొందజు పిచ్చివా రగుదురు. కొందు పగవారి 

పాలగుదురు. కొందరు ఇతరులకు దాసు అగుదురు. 

ఆవదేవాస్య మరణాత్ పురుషస్య గరీయసీ, 

శ్రియో వినాశ సద్ధ్యస్య నిమితం ధర్మకామయోః. 27 

ధనము పోవుట అను నీ ఆపద చావుకంటె ఘోరమైనది. ఏలయన ధనమే 

కదా ధర్మకామములకు హేతువు. 

యదస్య ధర్మ్య౦ మరణం శాశ్వతం లోకవర్మ తత్, 

సమంతాత్ సర్వభూతానాం న తదత్యేతి కశ్చన. 28 

చాపు అనునగి యున్నదే - అది తప్పనిదగు లోకవ ర్రనము. ధర్మబద్ధ | 

మెనదియే, కనుక అన్ని (ప్రాణులకు అది పో(ద్రోవరానిది. దాని నెవ్వడు మీర 

జొలడు. 

న తథా బాధ్యతే కృష్ణ వకృత్యా నిర్ణనో జనః, 

యథా భ|ద్రాం శ్రియం (పాహ్య తయా హీనః సుఖై ధితః. 29 

కృష్ణా! చక్కని సంవద నొంది సుఖములతో పృద్ధిపొందినవాడు పిమ్మట 

ధనము కోల్పోయి పడు అవస్థ పుట్టుపేద అవస్థకంటె మించినది. 

27. తద్హి _ ధసమే కదా! 

28. ధర్మ్యమ్ - దేహస్వభావమువంన వచ్చినది - అంతేకాని లీమివలన 

నయ్యెడిది కానిది; మరణమ్ - చావు; తత్ _ అది; కాశ్వుతమ్ _ నెపము 

లేనిది; సమన్హాత్ - అన్నియెడల, పరిహరింపరానిదని కలిపికొన 

వలయును; న _ అత్యేతి _ మీరజాలడు. 
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స తదాత్మాపరాధేన సం|పాపో వ్యసనం మహత్, 

సేన్లాన్ గర్హయతే దేవాన్ నాత్మానం చ కథన, 80 

చేతులార ముప్పు తెచ్చుకొన్న ఆ నరుడు పెనుకష్టములపాలై ఇం|దునితో. 

పాటు సర్వదేవతలను తిట్టుచుండును. తన తప్పుమాత మెన్నటికిని గుర్తింపడు. 

న్ చాస్య సర్యశాస్తా9ణి (పభవన్ని నిబర్హణే, 

_సోఒభ్మికుధ్యతి భృత్యానాం సుహృద క్చాభ్యసూయతి. 81 

ఆ కష్టము రాకుండుట కతనికి కాస్ర్రము లన్నియు అక్కరకు రావు. 

అతడు సేవకుల'పె పె తీ వకోపము వెలిిగక్కును. మి[తులను తప్పుపట్టుచుండును. 

త తదా  మన్యురేవై తీ స భూయః సం|ప్రముహ్యతి, 

స మోహవళ మాపన్నః (కూరం కర్మ నిషేవతే. క్రి2ి 

ఎల్లవేళల నాతనికి కోపము పెల్టురేగుచుండును, దానితో ఒడ లెరుగని 

తనము వచ్చును. దానివలన (కూరకర్మముల కలవాటువడును. 

పాపకర్మతయా చైవ సజ్కరం తేన పుష్యతి, 

సజ్కరో నరకా యెవ సా కాష్టా పాపకర్మణామ్. 88 

పాపపు పనులవలన ఆతడు సంకరమును పండించును. సంకరము 

వలన నరకమే సిద్ధించును. అది పాపకర్ముల కట్టకడపటి దశ, 

న. చేత్పబుధ్యతే కృష్ణ నరకాయెవ గచ్చతి, 

తస్య (పబోధః (ప్రజ్ఞైవ (వజ్ఞాచక్షు సరిష్యతి, వో 

80. తదా. సంపద ఉన్న వేళ; ఆత్మా పరాధేన _ బుద్ధిదోషముచేత; రోగా 

దికము చేతనని భావము, 

జ. అస్య - వ్యసనముయొక్క_; నిబర్ల కే _ నిలువ[దొక్కు_టయందు. 

82, తత్తదా _ అన్ని వేళలయందును అని భావము; మనుః _ (క్రోధము; 

సః _ ఆ [కోధము గలవాడు; సం[పముహ్యాతి ._ కార్యమిది,. ఆకార్య 

మిది యని యెరుగడని భావము. | 

84. సంపదలేని వానికి నరకము కలుగునని చెప్పి దాని నుండి వెలికివచ్చు 
ఉపాయమును చెప్పుచున్నారు: తస్య _ శ్రీమంతునకు; అజ్ఞానముచేత 

ని|దించుచున్న వానికి; (పజ్ఞా - వివేకము; . . (పబోధః అ మేర్కానుట; 

తరిష్యతి య అవిద్యను దాటునని భావ 
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కృష్ణా! అవ్పటికైన మేల్కొ_నడేని నరకమునశే పోవును. వివేకమే 

ఆతనిని మేల్కొల్పును. వివేక మను చూపు గలవాడు తరించును. 

(వజ్ఞాలాభే హి పురుషః శాస్తాణ్యే వాన్యవేక్షతే, 

శాస్త్రనిష్టః పునర్ధర్మం తస్య [హీ రజ ము త్రమమ్. విర 

వివేకము సాధించిన పురుషుడు శాస్ర్రములనే పరికించును. కాస్త్రములందు 

చెదరని బుద్ధికలవాడు ధర్మమునే ఆచరించును. ఆతనికి లజ్జ యనునది ఉత్తమ 

మగు అంగము, 

(హీమాన్ హి పాపం పద్వేష్టి తస్య శ్రీరభివర్ణతే, 
శ్రీమాన్ స యావద్భవతి తావద్భవతి పూరుషః. 86 

లజ్జి కలవాడు పావమన్నచో కక్క_సించుకొనును. వానికి సంపద వృద్ధి 

పొందును. అట్టివాడు (బదికియుండునంత వరకు శ్రీమంతుడే యగును. 

ధర్మనిత్యః (పశానాత్మా కార్యయోగవహః సదా, 

నాధర్మే కురుతే బుద్ధిం న చ పాపే [ప్రవ 

ధర్మమును ఏడనాడనివాడు; |పకాంతమగు 

పనులయందు చక్కగా (పవ ర్తించును, అధర్మమున రుద్ది పెట్టడు, పావము 

నందు [పవర్హింపడు. 

అహీకో వా విమూఢో వా నైవ శ్రీ న పునః పుమాన్, 

నాస్యాధికారో ధర్మేఒ సి యథా శూద్ర సథైవ సః, 88 

సిగులేనివాడు, వివేకములేనివాడు స్రీయు గాదు. పురుషుడు గాడు. వానికి 
రించు అధికారము లేదు. వాడు శూ|గునివంటిదాడు. శ ఆల నై (Ae) 

[హీమా నవతి దేవాంశ్చ పిత్తూనాత్మాన మేవచ, 

తేనామృతత్వం (వజతి సా కాష్టా పుణ్యకర్మణామ్. 89 

వీక్. దాటుటలోని (క్రమమును చెప్పుచున్నారు, (హీః-తప్పుడు వనులు చేయు 

టకు జంకుట - తస్య (హే రజ్లము త్తమమ్ లజ్జలేనివాడు చేయు 

ధర్మముకూడ అధర్మమే యగునని భావము, 

88. యథా హః ఇచట సహ్మదళబ్దము ధర్మ|భవ్షుని సూచించును. 
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లజ్జిక లవాడు దేవతలను, పితృదేవతలను, తన్ను కాపాడును. దానిచేత 

అమృతత్వమును పొందును. ఆది పుణ్యము చేయువారు పొందు తుదిదశ. 

తదిదం మయి తే దృష్టం ప్రత్యక్షం మధుసూదన, 

యథా రాజ్యాత్ వర్మిభష్టో వసామి వసతీ రిమాః, 40 

మధుసూదనా! ఆ లక్షణము నాయందు నీవు కన్నులార చూచఛితివిగ దా! 

రాజ్యము కోల్పోయియు నిన్ని |బదుకులు (బదికితిని. 

తే వయం న (శ్రియం హాతు మలం న్యాయేన కేనచిత్, 

అత నో యతమానానాం వధ శ్చేదపి సాధు తత్. 41 

అట్టి మేము ఏ న్యాయముచేతను సంపదను వదలుకొనరాదు. ఇందు 

(ప్రయత్నించు మాకు చావు వచ్చినను మేలే. 
తత్ర నః (పేథమః కలో యద్వాయం తే చ మాధవ, 

(వశానాః సమభూతాళ్చ (శ్రియం తా మవ్నవీమహి. 42 

అందు మాకు మొదటి సంకల్పము మేమును, వారును కలతలేనివారమై 
వగను విడనాడి సంవదను సమముగా ననుభవింవవలయు ననునది. 

తతె తై 9షా పరమా కాష్టా రౌ దకర్మక్షయోదయా, 

యద్యయం కె కౌరవాన్ హత్యా తాని రాష్ట్రాణ్యవాప్ను మః. 48 

చిట్టచివరిదశ యన్ననో పరమభయంకర మైన సర్వనాశనము,. మేమా 

కౌరవులను చంపి ఆ రాష్ట్రములను చేజిక్కించుకొనవలయును. 

40, పాపకార్యములకు సిగ్గుపడ వాడు వపపువులతో వక్షులఅతో సమానుడని 

భావము, 

41. అత - సంపదకొరకు; నః _ మాకు; 

42, _ [పథమః కల్పః - మొదటి పక్షము; సమభూతాః - పగలేనివారమై. 

48. రౌ[చ్రకర్మ - ర్మౌదకర్మములకు, పరమా కాష్టా _ తుదిదశ అని సంబం 
ధము చెప్పుకొనదగును; క్షయోదయా - క్షయము మున్నుగా గల 

ఉదయము గంది _ కయమే _ నాశమె ఉదయముగా భావింపవలసినది 

అని భావము, 
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యే పునః స్యు రసంబద్ధా అవార్యాః కృష్ణ శ|తవః, 

తేషా మప్యవధః కార్యః కిం పునర్యే స్యురీదృశాః. 44 

కృష్ణా ! చుట్టరికము లేని వారును, పరమనీచులు నగు వగవారిని కూడ 
చంపరా దన్నచో ఇట్టి వారి విషయము చెప్పనేల ? 

జ్ఞాతయ శైవ భూయిష్టాః సహాయా గురవళ్చ నః, 

తేషాం వధోఒతిపాపీయాన్ కిం ను యుద్దే౭. సి కోభనమ్. 45 

వారు మాకు మిక్కిలి దగ్గరబంధువులు.వారికి తోడ్పడువారు మాకు గురు 

వులు. వారందరిని వధించుట మిక్కిలి పాపము. ఇక యుద్ధమున మేలేమి గలదు? 

పావః క్ష్మత్రియధర్మోబజయం వయం చ క్ష్మతబన్ధవః, 

స నః స్వధర్మో ధర్మో వా వృత్తి రన్యా విగర్హితా. 46 

క్ష(తియధర్మ మిది ఏంత పాపమైనది ! మనమేమో క్ష[తబంధువులము., 

ఆది మనకు స్వధర్మము. ధర్మమైనను పెరధర్మము నిందకు పా(త్రమగును. 
భూదః కరోతి సృశూషాం వైశ్యా వై పణ్యజీవికాః, 

వయం వధేన జీవామః కపాలం (దాహ్మతై ర్హ్ఫృతమ్. 47 

శూద్రుడు సేవ చేయును. వైశ్యులు వ్యాపారముతో [బతురుదురు, మనము 
వథయొనర్చి [బదుకుదుము. (భాహ్మణులు భిషాపా్యతను చేవట్టిరి. 

క్షతియః క్ష్యతియం హని మత్ఫ్యో మత్స్యేన జీవతి, 

శ్వా శ్వానం హని దాళార్హ్య వళ్య ధర్మో యథాగతః, 48 

44. అసంబద్ధాః- చుట్టములు కానివారు; అవధః _ వధము చేయకుండుట. 

రశ్నించుట అని భావము, ఈచ్భశాః _ బంధువులు, ఆర్యులు, శతు 

వులు కానివారు అయిన కౌరవులను చంపరా చను£లో ఆశ్చర్యమేమి ? 

అని భావము, 

45. భూయిషాః - మిక్కి_లి పెద్దవారు, 

46. క్షత బన్ధవః - పాడుక్ష[తియు లన్నట్టు ఇది యొర తిట్టుగా వ్యవహరించు 

పదము, 

48. యథా... ఏ పద్ధతిగా; ఆగతః = వచ్చివడినదో; పశ్య చూడు అని 

సంబంధము, 
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కృష్టా ! క్ష తియుడు క్ష[తియుని చంపును. చేప చేవలను తిని (బదుకును. 

కుక్క. కుక్కను పరిమార్చును. చూడవయ్యా ! ధర్మమెథ్లైనదో ! 

యుద్దే కృష్ణ కలి ర్నిత్యం (పాణాః సీద ని సంయుగే, 

బలం తు నీతి మాధాయ యుద్ధే జయపరాజయా. 49 

కృష్ణా! యుద్ధమున పాపము తప్పదు. తలపడినచో (ప్రాణములు పోవును. 

అయినను నీతిబలముతో పోరుదును. యుద్ద మున గెలుపోటములు మన ఇష్టమును 

బట్టి కలుగవు. 

నాత్మచ్చన్దేన భూతానాం జీవితం మరణం తథా, 

నాహ్యకాలే సుఖం ప్రావ్యం దుఃఖం వాఒపి యదూతమ. 50 

(ప్రాణులకు తమ యిచ్చమేరకు (బ్రదుకో, చావో కలుగదు. పొందవలసిన 

సుఖమో దుఃఖమో, కాలము కలసిరానిచో కలుగదు, 

ఏకో హ్యపి బహూన్ హన్తి మ్నన్యేకం బహవో ఒప్యుత, 

శూరం కాప్త్పరుషో హని అయశస్వీ యశస్వినమ్, 51 

ఒక్కడు చాలమందీని చంపును. అనేకు లొక్ళ_నిని జంపుదురు. శూరుని 

నీచుడు చంపును. పేరుప్రఖ్యాతులు లేనివాడు పేరొందిన ' వీరుని చంపును, 

(యుద్ధమున నిట్టివి సంభ వించునని తాత్పర్యము). 

జయో నై వోభయో దృష్టో నోభయోశ్చ వరాజయః, 
తథై వాపచయో దృష్టో వ్యపయానే తయవ్యయౌ, 52 

రెండువకములకు జయము కలుగదు. రెండుపక్షములకు ఓటమియు 

కలుగదు. ఓటమి యగునని పారిపోయినచో దీనత, నాశము, వ్యయము కలుగుట 
కన్పట్టుచునే యున్నది, 

49 బలం తు సీతి మాధాయ యుద్ధ _ నీతినే బలముగా చేసికొని పోరుదును; 

జయవరాజయౌొ అను పదముతో తరువాతి కోకమునందలి న ఆత్మ 

చ్చన్తేన అనుదానిని కలుపుకొనవలయును _ గెలుపోటములు తన యిష్ట 

మునుబట్టి కొలుగవని తాత్పర్యము. 

ది,  పరాజయము కలుగునని యుద్దమునుండి విరమించినచో దీనత,మ రణము, 

వ్యయము కలుగునుగాన యుద్ధము మానిపోవుటయు, (శ్రేయస్కరము ' 
కాదని తాత్పర్యము. 
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సర్వథా వృజినం యుద్దం కో ఘ్నన్న |ప్రతిహన్యతే, 

హతస్య చ హృషీ కేశ సమౌ జయవపవరాజయౌ. 58 

హృషీ కేశా! అన్ని విధముల పోరు పాపమే. తన్ను కొట్టువానిని కొట్టక 

నరుడు ఊరకుండునా? కావున దెబ్బతిన్నవానికిని గెలుపోటములు సమానములే, 

పరాజయశ్చ మరణా న్మన్యే నైవ విశిష్యతే, 
క గ గ ఇ న్ 0 ఇట ఇ ఇ Ca జా ॥ 

యస్య స్యా ద్విజయ కృష్ణ తసా హ్యవచయెో (ధువమ ద్గ్తీ 

ఓటమి చావుకంటె మేలైనదిగా భావింపను. _గెలుహొందినవానికిని 

దైన్యము తప్పదు. 

అనతో దయితం ఘృని శేచి దప్యపరే జనాః, 

గజ గి నవ క తస్యాజ్ల బలహినస్య పుత్రాన్ (థాత్యూన పశ్యతః, ర్ల్ 

సఇలుపొందెనే యనుకొనుము, కొడుకులు, అన దమ్ములు మొదలగువారు 

చచ్చిరి గదా! పగవానికి సంబంధించిన యితర జనులు తన _పేమవొ[తుని 

చంపుదురు, 

నిర్వేదో జీవితే కృష్ష సర్వత శ్చోపజాయతే. 56 

అట్టు తనవారు మిగులక పొందిన గెలుపు వలన (బదుక పవ దుఃఖమే ఎటు 

చూచినను కలుగును. 

యే హ్యేవ ధీరా (హామన్న ఆర్యాః కరుణవేదినః, 

త ఏవ యుద్ధే హన్య న యవీయాన్ ముచ్యతే జనః. 56 

ఎవరు టీరులో సిగ్గు బిడియములు వొలవారో, మంచి నశవడి కలవారో, 

దయ, ధర్మము తెలీసినవారో వారే పోరుంలో చత్తురు,. తక్కు వవాడు 

తప్పుకొనును. 

54. గెలుపు కలిగినను ఇష్టజ స నాళమగును కావున అదియు పరాజయము 

వంటిదే యనుచున్నారు. 

క5... దయితమ్ - [ప్రియుని _ కొడుకు మొదలగు వారిని; 
బలహీనస్య _ తాతిబలము నశించినవానికి; 

b6, కరుణవేదినః > దయాధర్మములు తెలిసినవారు; 
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హత్యా౭. ప్యనుశయో నిత్యం పరానపి జనార్దన, 5" 

శో తువులను చంపనను, జనార్దనా! పళ్చాతాపము నిత్యము (రుంగ 

దీయును, 

అనుబన్టశ్చ పాపోఒ్మత శేషశ్చాస్యావశిష్యతే, 

శేషో హి బల మాసాద్య న శేష మనుశేషయేత్. 58 

దానినంటి పాపము వచ్చును. మరియు పగవారివై పు మిగిలిపోయిన 

వారుందురు. వారు బలము పుంజుకొని గెలిచినవారి పక్షమున మిగిలినవారిని 

మిగులనీయరు. 

సర్వోచ్చేదే చ యతతే వైరస్యా నవిధిత్సయా, 
జయో వైరం ప్రసృజతి దుఃఖమాస్తే వరాజితః. 59 

అట్లు పగవారిలో మిగిలినవాడు వగను తుదముట్టింపగోరి గెలిచినవానీని 

కూకటివేళ్ళతో పెకలించివై చుటకు (పయత్నించును. ఇట్లు గెలుపు పగను 

సృజించును, ఓడినవాడు దుఃఖవడుచుండును, 

సుఖం (శా నః స్వపితి హిత్వా జయపరాజయా, 

జాతవై రశ్చ పురుషో దుఃఖం స్వపితి నిత్యదా. 60 

గెలుపోటములను పట్టించుకొ నక పశాంతముగా నుండువాడు సుఖముగా 

ని్మద్రించును. పగపట్టిన పురుషుడు (ప్రతిదినము దుఃఖముతో పండుకొనును. 

ఆనిర్భృ తేన మనసా ససర్ప ఇవ వేళ్మని, 

ఉత్సాదయతి యః సర్వం యశసా స విముచ్యతే. 61 

సుఖములేని మననుగల జనుడు పామున్న యింటిలో నున్నవాని వలె 

సర్వమును షెడ్రుచేసికొనును. వానికి మునుపున్న కీర్డియు జారిపోవును. 

అకీ ర్రిం సర్వభూతేషు శాశ్వతీం స నియచ్చతి, 

న హి వైరాణి శామ్యని దీర్గ కాలధృతాన్యపి. 62 

57, _అనుశయః _ పళ్ళాత్తావము . క్షి 

58. _ శేషః - శతువువైపు మిగిలినవారు, శేషం_ తన పక్షమున మిగిలినవారిని, 

శన అనుశేషయేత్ _ మిగుల నీయరు, 
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ళీ అట్టివాడు ఎన్నడు బెడిని అపకీ రిని సర్వ మాతములనుండియు 

పొందును. ఎంత కాలము పట్టి(వేలినను వగలు అణగవు గదా! 

న చాపి వైరం వెరేణ కేశవ వ్యుపశామ్యతి, 

హవిషాగ్ని ర్యథా కృష భూయ ఏవాభివర తే, G8 
రా ధ్ 

కేశవా! పగతో వగ యణగదు. హోమవదార్థముతో అగ్ని పజ్వరిల్లి 

నట్లు మరల మరల వృద్ధి పొందుచునే యుండును. 

అతోఒన్యథా నాసి గాం నీ ర్నిత్య మనర మనత. 64 

ఇట్టు దోషము తప్పదు, ఎవరికో చావు మూడక శాంతి కలుగదు. 

అనరం లిపృమానానా మయం దోషో నిర నరః, 
ఫౌరుషే యో హి బలవా నాధి ర్హ్ర్రదయబాధనః, 

తస్య త్యాగేన వా కాని ర్మరణేనాపి వా భవేత్. 65 
దోషము వెదరు వారిలో ఈ దోషము ఎడతెగక యుండును. మగతనము 

విషయమున బలవంతుడ గువాడు మనోవ్యాధి వంటివాడ్డె. హృదయమును బాధించు 

చుండును. వానిని వదిలి వైచుట చేతనో, మరణము చేతనో శాంతి ఘటిల్లును. 

అథవా మూలఘాతేన ద్విషతాం మధుసూదన, 
అటి జ ల స 
ఫలనిర్భృ తి రిద్ధా స్యా న్న నృశంసతరం భవత్, 66 

అట్టుకాక శోత్రువులను (వేళ్ళతో పెకలించివై చినచో వలసిద్ధి దేదీప్య 
మానముగా నగును. అది పెద్ద ఘోరము కాదు. 

రక్. 64 వ శ్లోకమున చెప్పిన దోషమును దీనియందు వ్యాభ్యానించుచున్నా రు. 
ఒక వక్షమునే బలవంతుదున్నను పగ పెరుగుచుండును. వానిని 

వదలుట వలననో, వాని చావువలననో మా(త్రమే పగ యణగునని కోక 
తాత్పర్యము, 

66 బాగుగా బలము పుంజుకొని పగవారిని కూకటివేళ్ళతో పెకలించి 

వె చెదము అన్న పక్షమున ఫలము సిద్ధించుటలో సందేహము లేదు. అది 

అంత ఘోర మైన విషయముకూడ కాదు. కాని కొంతవరకు [కూర మైన 

సంగతియే కదా! అని భావము. 
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యా తు త్యాగేన శ్రా స్కి స్యా తద్భతే వధ ఎవ సః, 

సంశయా చ్చ సముచ్చేదా ద్ద్యిషతా మాత్మన సథా. GT 

పోనీ | రాజ్యమును వదలివై చి శాంతి పొందుదమన్నచోం అది చావే 

యగును, శ|తువుం (పవృలి సందేహముతో కూడినను, తాను నశించుట 

తథ్యము కనుక రాజ్యము వలదనుకొనుఏ వధతో సమానము. 

న చ త్యక్తుం తదిచ్చామో న చేచ్చామః కులక్షయమ్, 

అ|త యా |వణిపాతేన శాన్తిః సెవ గరీయసీ. 68 

కావున రాజ్యమును వదలుకొనుటయు కో రము. అట్టని, కులక్షయమును 

కొంక్షింపము. ఇక వేడికొనుటవలన శాంతి చేకూరినచో అది చాల 'మేలై నది. 

సర్వథా యతమానానా మయుద్ధ నుభికాజ్ఞ తామ, 
వతివ Wa “9 ఇబ ఆన క 69 

సాత్వే [ప హతే యుద్దం (పసిద్ధం నాపరా కమ 

శాంతికై అన్నివిధముల [వయత్నించు వారికి, పోరు కారాదని కోరు 

వారికి మంచితనము. దెబ్బతిన్న పుడు యుద్ధము తప్పనిదే యగును. అప్పుడు 
పరా[కమము చూపకుండరాదు. 

67. రాజ్యము వలదనుకొంద మన్న చో - అది చావుతో సమానము. వలదను 

కొన్నను సో|తువు ఊరకుండునో ఊరకుండడో యను సంశయము 

వలనను చావే. లేడా రాజ్యము లేని కారణమున సంపద నశించుట 

వలనను చావే యగును. కావున రాజ్యత్యాగము |ేయన్మ_రము కాదని 

భావము. 

88. ఇట్టి స్థితిలో సిద్ధాంతము నీ క్లోకమున చెప్పుచున్నారు. అటు రాజ్యము 
వలదనుకొనరాదు. ఇటు కులమును రూపుమావరాదు. కావున (బతిమాలి 

శాంతి పొందుటయే అన్నింటికన్న మిన్న. అని భావము. ' 

69. సర్వథా - సామదానభేదము లను ఉపాయములతో; యతమానానామ్ _ 

రాజ్యముకొ రకు [పయత్నించువారికి; యుద్ధమ-యుద్గమున; (పసిద్ధమ్ - 
తప్పనిసరిగా చేయడగినవని; అపరా కమః-పరా [క్రమము చూపకుండుట; 

ల 

న-యు కము కాడని భావము. 
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(పతిఘాతేన సాన్వ్వస్య దారుణం సం్యప్రవ ర్రలే, 

తచ్చునా మివ సంపాతే వణ్లితె రువలక్షితమ్. 70 

సామమార్గము దెబ్బతిన్నచో దారుణమగు యుద్ధము జరుగును. 

కుక్కల కొట్లాట వంటిదని పండితులు భావింతురు. 

లాజాలచాలనం మేడా (పతివాచో వివ ర్రనమ్, 

ద నదర్శన మారావ సతో యుద్ధం [పవ ర్తతే. 71 

తోక జాడించుట, గురగురలాడుట, మొరుగునకు బదులు మొరుగుట, 

నేలపై దొరలుట, కోరలు చూపించుట, గందరగోళముగా నరచుట - ఆపె 

కొట్టాట సాగును. 

తత్ర యో బలవాన్ కృష్ణ జిత్వా సోఒత్తి తదామిషమ్, 

ఏవ మేవ మనుష్యేషు వీశషో నాస్తి కళ్చన. 72 

చివరకు బలముగల కుక్క గెలిచి ఆ మాంసము (మింగును, మనుష్యుల 

_ యందును ఇంతియే. విశేషమేమియు లేదు. 

సర్వథా త్వేత దుచితం దుర్చలేషు బలీయసామ్, 

అనాదరో విరోధశ్చ (పణిపాతీ హి దుర్చలః. 78 

70. దారుణమగు యుద్దము జరుగును. అది కుక్కల పోరువలె అతి 

సీచమైనదని భావము. 

ళం. పె మాటనే వివరించుచున్నారు య లాజ్లూలచాలనమ్ _ తోక ఆడించుట, 

యుద్ధమున జెండా లెగురుట., దానివంటిదని భావము. తేడా ఎ గురగుర 

లాడుట _ అది యుద్ధమున నొకరినొకరు తిట్టుకొ నుట వంటివి; (పతి 

వాచః _ మొరగునకు బదులు మొరుగుట . యుద్ధమున ఒకరినొవరు 

తప్పులుచూపి నిందించుకొ నుట, తమ్ము తాము పొగడుకొడుట వంటిది, 

ఏివర్తనమ్ ల నేలపై పొరలాడుట; దంతదర్శనమ్ _. మొగము విక్రా 

రముగా తెరచి అరచుట, అరావః = పెద్దగా మొరుగుట; 

78. _ అనాదరః _ పీడెంంత యని యూరకుండుట . అల్టైనచో రాజ్యము 

దక్కదు; విరోధః - కయ్యము _ అదియెనచో  కులక్షయమగును; 
(పణిపారీ ల (బతిమాలువాడు - (బతిమాలుకొన్నచో దుర్చులుడన్న 

(పసిద్ధి యేర్చడును. 

SMB.2 (1) 
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బలహీనుల విషయమున బలవంతుల కిది అన్ని విధముల ఉచితమగు 

పద్ధతి. పగవానిని లెక్కచేయకుండుట - కాదా పగ సాధించుట. వేడుకొను వాడు 
బలహీనుడే యగును. 

పితా రాజా చ వృదళ్చ సర్వథా మాన మర తి, 
ధి ఖా 

తస్మా న్మాన్య శ్చ పూజ్య శ్చ ధృతరాష్ట్రో జనార్దన. 74 

జనార్దనా! ధృతరాష్ట్రుడు మాకు తం|(డి, రాజు, పెద్దవాడు. అన్ని 

విధముల మన్నింపదగినవాడు, _ కావున మే మాతనిని మన్నింపవలయును, 

పూజింవవలయును, 

పత స్నేహ శ్చ బలవాన్ ధృతరాష్ట్రస్య మాధవ, 

స పు[తవశ మాపన్నః (పణిపాతం (పప స్యతి. 75 

మాధవా! ఆ ధృతరాష్ట్రనకు కొడుకుమీద (పేమ కొండంతటిది. అతడు 
కొడుకు (తిప్పులకు లోబడి మా (ప్రార్థనను మన్నింపడు. : 

7 HS wy అన జీ 
త|త్ర కిం మన్యస కృష్ణ (పొాప్రకాల మన నరమ్, 

కథ మర్గాచ్చ ధర్మాచ్చ న హీయేమ హి మాధవ. 76 

కృష్ణా! ఇప్పుడు మన మేమి చేయవలయును ? నీ తలంపేమి ? అర్థము 

నుండియు, ధర్మ మునుండియు మేము చెడని విధమేమి ? 

ఈద్భ శేఒత్యర్థకృచ్చేం౬స్మిన్ కమన్యం మధుసూదన, 

ఉపసం౦్మిపష్టు మర్హామి త్వా మృతే పురుషోత్తమ. 77 

ఇట్టి మహాకష్టము వచ్చిపడగా పురుషోత్తమా! మధుసూదనా! నిన్నుగాక 
మతి యెవ్యనిని హిత మడుగుదును ? 

(పియశ్చ [పియకామశ్చ గతిజ్ఞః సర్వకర్మ ణామ్, 

కోహి కృషా౭ సి నస్వాద్భక్ సర్వనిశృ్చయవిత్ సుహృత్. 78 
వా. వాటే అలాల 

ర్స్ 76. (పహాస్యతి _ వదలును -_ స్వీకరింపడు. 

77 _ఉపసం[(పష్టుమ్ - (పీకిగా దగ్గరకు జేరి హిత మడుగుటకు; త్వామ్, 

శ్రే 
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కృష్ణా! (పియుడు, మా (పియము కోరువాడు, ఆయా సర్వకార్యముల 

స్థితిగతు లెరిగినవాడు, చక్కని నిశ్చయములు తెలిసినవాడు, స్నేహము నిండిన 
వాడు - మాకు నీవంటివాడు ఎవడు గలడు? 

వైశమ్పాయన ఉవాచ -_ వై శంపాయను డిట్లు చెప్పెను. 

ఏవముక్తః (ప్రత్యువాచ ధర్మరాజం జనార్దనః, . 

ఉభయో రేవ వామర్ధే యాస్యామి కురుసంసదమ్. 79 

ధర్మరా బిట్టు పలుకగా జనార్దనుడు ఇట్లు బదులు చెప్పెను. “మీ రెండు 

పక్షములవారికొరశకే నేను కౌరవుల సథ కరుగుదును”. 

శమం తత్ర లభేయం చే ద్యుష్మదర్థ మహాపయన్, 

పుణ్యం మే సుమహ్మదాజం శ్చరితం స్యాన్మహాఫలమ్. 80 

“మీవని చెడకుండ నేనందు శాంతిని సాధింప గలుగుదునేని రాజా! నా 

పుణ్యము పండినట్టు. గొప్ప |[పయోజనము సిద్ధించినట్టు”. 

మోచయేయం మృత్యుపాశాత్ సంరబ్దాన్ కురుసృష్టాయాన్, 

పాబ్దవాన్ ధా ర్తరాష్ట్రాం శ్చ సర్వాం చ పృథివీమిమామ్. 81 

"కోపముతో పరవళ్ళు (తొక్కుచున్న కౌరవులను, సృంజయులను, 

పొండుని కొడుకులను, దృతరాష్ట్రిని కొడుకులను, ఈ భూమినం తిని మృత్యువు 

పాశమునుండి తప్పింప గలుగుదునేమో. 

యుధిష్టిర ఉవాచ-యుధిస్టిరు డిట్టు వలికెను. 

న మమైత న్మతం కృష్ణ యత్యం యాయాః కురూన్ (వతి, 

సుయోధనః సూ క్రమపి న కరిష్యతి లే వచః. 82 

కృష్ణా! నీవు కౌరవుల కడ కరుగుట నా కిష్టముగాటు. సీ వెంత మంచి 
చెప్పినను సుయోధనుడు నీ మాటను పొటింపడు. 

సమేతం పార్థివం కృతం దుర్యో ధనవశానుగమ్, 
తేషాం మధ్యావతరణ౦ తవ కృష్ష న రోచయే. 88 

అక్క రూడబడిన రాజుల, తతీయుల సముదొయమంతయు దర్యో థ 

నుని చెప్పుచేతులలో నున్నది. వారినడుమ నీవు దిగుట నారు రుచింవదు. 



20 శ్రీ మహాభారతము 

న హి నః ప్రీణయేద్ ద్రవ్యం న దేవత్వం కుతః సుఖమ్, 
నచ సర్వామరై శ్వర్యం తవ దోహేణ మాధవ, 84 

మాధవా! నీకు చేటు వచ్చినచో ధనము కాదు, దేవత్వము కాదు, దేవత 

లందరిమై (ప్రభుత్వము కాదు, మణి యేదియు మాకు (పీతి కలిగింపదు. 

శ్రీ భగవానువాచ-శ్రీ భగవంతు డిట్టు పలికెను. 

జనామ్యేతాం మహారాజ ధార్తరాష్ట్రస్య పాపతామ్, 

అవాచ్యాసు భవిష్యామః సర్యలోశకే మహీక్షితామ్. 85 

మహారాజా! నీవు చెప్పిన మర్యోధనుని చెడుబుద్ధి యెరుగుదును. కాని 

(మనము మన (వయత్నము చేసినచో) సర్వలోకమునందలి రాజులకును 

మనము నింద్యులము కాకుండ వలయును, 

న చాపి మమ పర్యాప్తాః సహితాః సర్వపార్థివాః, 
క్రుద్ధస్య సంయుగే స్థాతుం సింహ సే స్యె వేతకే మృగాః. 86 

నేను కోపించినవో రాజులందరు కట్టగట్టుకొని వచ్చినను, సింహమునకు 

ఇతర మృగములవలె, యుద్ధమున సిలువజాలరు. 

అథ చేత్తే (పవ ర్రేత మయి కిజ్బో దసామృితమ్, 

నిర్ణహేయం కురూన్ సర్వా నితి మే ధీయతే మతిః, 87 

సీ వాడనగు నా విషయమున నేదేని జరుగరానిడి జరిగినచో ఆ కౌరవుల 

నందరిని మాడ్చి మసిచేసి వై చెదను. ఇది నా మనోనిశ్చయము, 

న జాతు గమనం పార్థ భవే తత నిరర్ధకమ్, 

అర్థ|ప్రా ప్తి పిః కదాచిత్ స్య దనతో వా౬వ్యవాచ్యతా. 88 

అటకు నేనరుగుట యెన్న టెకిని వ్యర్థము కాదు. ఒకప్పుడు మన పని 

నెరవేరవచ్చును. లేదా కడకు మనపె నించ లేకుండును. 

యుధిష్టిర ఉవాచ. యుధిష్టిరు డిట్లు పలికెను, 

యత్తుభ్యం రోచళకే కృష్ణ స్వస్తి [పాహ్నుహి కౌరవాన్, 

కృతార్థం స్వస్తిమన్తం త్వాం |ద్రతామి పునరాగతమ్. 89 

87. అే- సీ వాడనగు; మయి _ నాయందు; చేత్ అసామృతమ్ (పవ ర్తేత అ 

జరుగరాని కీడేది అయిన కౌరవుల వలన జరిగినచో; కురూన్ _ కొఠవు 
లను; నిర" యమ్ - కాల్సివై చెదను, 
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కృష్ణా ! నీ కిష్టమైనట్లు కానిమ్ము. మేలు. కౌరవుల కడ కరుగుము. పని 
చక్కచేసికోని సుఖముగా లీరిగివచ్చు నిన్ను చూతును. 

విష్యక్సేన కురూన్ గత్వా భరతాన్ శమయన్ (వభో, 

యథా సర్వే సుమనసః సహ స్యామ సుచేతసః, 90 

విష్వక్సేనా |! కౌరవుల కడ కరిగి భరతవంశమువార మందరము 

కలతలులేని మనస్సులతో బుద్దులతో నుండువిధము సొధింపుము. 

(థాతా చాసి సఖా చాసి వీభత్సో ర్మమ చ [పియః, 

సౌహ్బదే నొవిశజ్కో్యోఒసి స్వసి పాప్నుహి భూతయే. 91 

సీవు మాకు సోదరుని వంటివాడవు. మాకు సఖుడవు. అర్హునునకును 

నాకును మిక్కిలి (ప్రియమైన వాడవు. చెలిమి విషయమున సీయందు మాకు 

శంకయే లేదు. మేలు, మంగళము పొందుము. 

అస్మాన్ వేత పరాన్ వేత వేజ్ఞార్థా నేత్ర భాషితుమ్, 

యద్య దస్మద్ధితం కృష్ణ తత్త ద్వాచ్యః సుయోధనః. 92 

మమ్మెరుగుదును. ఎదిరి నెరుగుదువు. (ప్రయోజనముల నెరుగుదువు. 
పలుకుతీ రెరుగుదువు. మాకు మేలై న దెల్చి దుర్యోధనునితో పలుకుము, 

యద్యద్ధర్మెణ సంయు క్ర మువవర్యేకి తం వచః, 

తత్త కేశవ భాషేథాః సాన్వం వా యది వేతరత్. 98 
క్రేకవా | ధర్మముతో కూడిన హితమైన మాట పీకు తోచిన దెల్ల = అది 

సామమో, మరియొకటియో _ పలుకుము, : 

ఇతి ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

యుధిష్టిర కృత కృష్ణ పెరజె ద్విస పతిత మో౬ఒధ్యాయః, 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్ వ్యోగపర్వమున భగవద్యానపర్వమున 

యుధిష్టిరుడు కృష్ణుని పంపుట గల డెబ్బదిరెండవ అధ్యాయము, 

ఆవి 0 ఫ్ ee 

90. తథా వద _ అట్టు వలు కృుమను మాట కలుపుకొన వలయును. 

92. ఆస్మద్ధితమ్ - మాకు . అవగా మా కురుపంశమువారి కందరకును . = 

అని, భావము. 

98, సాస్త్యమ్ - అయిదూళ్శిమ ను మాటతో సామమారమును, ఇతరత్ _ 
M౧ 

కానిచో జూదమాడు మను మరియొక పద్దతి నై నను, భాషేథాః. పలుకుము, 
లిన్ 
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డెబ్బది మూడవ అధ్యాయము 

శ్రీ కృ షేన యుధిష్టిరస్య యుద్ధారం (పోత్సాహనమ్ 

శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజును యుద్ధమున కై పురికొల్పుట. 

శ్రీ భగవానువాచ-భ్రీ భగవంతు డిట్టు పలికెను, 
సంజయస్య (శతం వాక్యం భవతశ్చ |శుతం మయా, | 

సర్వం జానామ్యభి [ప్రాయం తేషాం చ భవతశళ్చ యః, 1 

సంజయుని పలుకు వింటిని. నీ మాటను గూడ వింటిని, వారి 

అభి పాయ మేమో, మీ తలపేమో అంతయు గు ర్రించితిని. 

తవ ధర్మా శితా బుద్ధి సేషాం వైర్శాశయా మతిః, 

యదయుద్దేన లభ్యేత త త్తే బహుమతం భవేత్, ది 

సీ బుద్ధి థర్మమును పట్టియున్నది. వారి మతి పగనుబట్టి యున్నది, 

యుద్ధము కాకుండ లభించున దేదో యదే నీకు కొండంత. 

న చైవ నైవ్చికం కర్మ క్ష్యతియస్య విశామృతే, 

ఆహు రాశమిణః సర్వే న భైక్షం క్ష|త్రీయశ్చరేత్, వి 

క్ష్యతియుడు (బదుకు తుదిదాక (బహ్మచర్యమును, సన్యాసమును 

పాటింవరాదనియు, బిచ్చమె త్తరాదనియు అన్ని ఆ[శమములవారు చెప్పుదురు. 

జయో వధో వా సంగామే ధ్యాతాఒ౬దిష్టః సనాతనః, 

స్వధర్మః క్షతియ స్యెష కార్పణ్యం న (పశస్యతే. క్షీ 

క. నైన్టీం కర్మ - యావజ్జీవము (బహ్మచర్యమునో, సన్యాసమునో 

పాటించుట. 

4. _కార్పణ్యమ్ - ఐదూ కైనను ఇమ్మను జాలిమాట; 
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యుద్ధమున గెలుపో, చావో క[తియునకు (బహ్మ నిర్ణయించిన సనాతన 

మగు స్వధర్మము. దినముగా (బదుకుట మేలు గాదు. 

నహి కార్పుణ్య మాస్థాయ శక్యా వృత్తి ర్యుధిష్టిర, 

వి క్రమస్వ మహాబాహో జహి శ|తూన్ పరంతవ. ర్ 

దైన్యము నవలంబించి (బదుకుట, యుధిష్టిరా! సాధ్యముకాదు. మహా 

బాహూ ! విక్రమింపుము. పరంతపా ! శత్రువులను రూపుమాపుము. 
అతిగృద్ధాః కృత సే స్నెహ దీర కాలం సహోషితాః, 

కృతమి| తాః కృతబలా ధాల్రేరాష్ట్రా9ః పరంతప. 6 

ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులు మిక్కిలి పిసినిగొట్టులు. అయినను మీరు పెద్ద 
కాలము వారితో స్నహాముజేసి కలిసి నివసించియన్నారు. వారితో మెతిని 

"పెంపొందించి యున్నారు. బలమును కూడ పెద్దచేసి యునా రు. 

న పర్యాయోఒసి యత్సామ్యం త్వయి కుర్యుర్విశామృతే, 

బలవత్తాం హ్ మన్య నే భీష్మ దోణకృపాదిభి 7 

సీయందు సమభావముతో వారు (పవ ర్రించు ఉపాయము లేదు. ఏలయన 

వారు భీష్ముడు, [దోణుడు, కృపుడు మున్నగువారితో బలవంతుల మనుకొను 
చున్నారు. 

యావచ్చ మార్దవె నై తానాజ న్నుపచరిష్యసి, 

తావదేతే హరిష్యని తవ రాజ్య మరిందమ, 7 

సీవు మెత్తగా వారిని కొలుచుచున్నంతవరకు వారు సీ రాజ్యమును కొల్ల 

గొట్టుచునే యుందురు. 

నాను కో శాన్న కార్పుణ్యా న్న చ ధర్మార్థకారణాక్, 

అలంక ర్పుం ధా ర్రరాష్ట్రా9 సవ కామ మరిందమ. 9 

వృలిః _ (బదుకుతెరువు, 

ఆతిగ్భద్ధాంః - మిక్కిలి లోభ బుద్ధి గలవారు, 

పర్యాయః - ఉపాయము 

ఆను|క్రోశాత్ - మీయందు జూలివలన : కార్పణ్యాత్ _ వారికి దెన్యము 

కలుగునను భయమువథన; అలంకర్తుమ్ = పూ ర్తిచేయుటకు; సమర్థులు 

కారని భావము 

సైనా ల్లా 
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ఆ ధృతరాష్ట్రిని కొడుకులు మీయందు దయవలననో, తమ కిబ్బంది 

యగుననియో, ధర్మము, అర్థము అనునవి కారణములుగనో మీ కోరికను 

పండింపరు. 

ఏతదేవ నిమి తం తే పాణ్గవాస్తు యథా త్వయి, 

నాన్వతవ్య న్ల కౌపీనం తావత్ కృత్వాఒపి దుష్కరమ్, 10 

పాండుపు[క్రా! నీవు గోచిపెట్టకొని అంతగా వనవాసాదికము చేసినను 
వారు పళ్చాత్తాపము పొందలేరు. ఇదియే నీకు పరాకమింప కారణము 

కోవలయును, 

పితామహస్య (దోణస్య విదురస్య చ ధీమతః, 

(వాహ్మణానాం చ సాధూనాం రాజ్ఞళ్చ నగరస్య చ, 11 

పశ్యతాం కురుముఖ్యానాం సర్వేషామేవ త త్వతః, 

దానశీలం మృదుం దానం ధర్మశీల మను[వతమ్, 12 

యత్వా ముపధినా రాజన్ ద్యూతే వజ్బోతవాం సదా, 

న చావతపతే తేన నృశంసః స్వేన కర్మణా. 18 

కాత, ద్రోణుడు, బుద్ధిమంతుడగు విదురుడు - సాధుస్వభావము గల 

బాహ్మణులు, రాజు, నగరవాసులు, ఇతర కురు ముఖ్యులు అందరు (గుడ్డప్ప 

గించి చూచుచుండగా, దానశీలము కలవానిని, మెత్తనివానిని, ఆణకువ కల 

వానిని, వారి ననుసరించుటయే (వతముగా గల వానిని నిన్ను కపటముతో 

జూదమున నాడు వంచించెను, పైగా ఆ [క్రూరుడు తన నీచ కర్మమునకు సిగ్గు 
పడకున్నాడు. 

10, పాజ్బవ- అస్తు అని పదవిభాగము; నిమి త్రమ్ _ పరా[క్రమించు కారణము; 

అస్త. అగుగాక! హే పాణ్జవ- తీ పాండుపు|తా! త్వయి- సీవు; కౌపీనం 

ధారయతి- గోచి పెట్టుకొనగా; తే_కౌరవులు - నాన్వతవ్య న- పక్చాతాపము 

పొందలేదు; తావకీ_ అంతటి వనవాసాదికమును; దుష్కరమ్- చేయరాని 

దానిని; కృత్వా౬పి య చేసినప్పటికి- వారికి పళ్చాత్తాపము కలుగలేదని 

భావము, 

11... తాత మున్నగు వారిని కూడ లెక్కచేయక; ఉపధినా _ కవటముతో 

మిమ్ము వంచించెనని భావము, 
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తథాశీల సమాచారే రాజన్ మా | పణయం కృథాః, 

వధ్యాస్తే సర్యలోకస్య కిం పునస్తవ భారత. 14 

అట్టి శీలము, నడవడికల వానితో పొత్తుపెట్టుకొనకుము. వారు నర్వ 

లోకమునకు వధింపదగినవారు. భారతా! నీకేల కారు? 

వాగ్భి స్య వతిరూపాథి రతుద త్వాం సహానుజమ్, 

శ్ఞాఘమానః (వహృష్టః సన్ [భాతృభిః సహ భాషతే. 15 

పోలిక చెప్పరాని తులువపలుకులతో నిన్ను, నీ తమ్ములను పొడిచి 

వెచెను, పొంగిపోవుచు తన గొప్పలు చెప్పుకొనుచు తమ్ములతో పలుకుచుండును. 

ఏత్రావత్ పాజ్దవానాం హి నాస్తి కిజ్బోదిహ స్వకమ్, 

నామధేయం చ గోత్రం చ తద ప్యేషాం నశిష్యతే. 16 

ఇంతకు పొండవులరు తమది యని చెప్పుకొనుటకు ఏమియు లేదు. పేరు, 

గోత్రము (నామరూప ములు కూడ) వారి కిన మిగలవు. 

కోలేన మహతా చెషాం భవిష్యతి పరాభవః, 

(ప్రకృతిం తే భజిష్యని నష్ట పక తయో మయి. 17 

WE: పెద్ద కాలము గడువగా సీరికి సరాథవము కలుగును. నాకడ మాన 

మర్యాదలు పోగొట్టుకున్న ఆ పొంతప్పులు చత్తురు” అని దుర్యోధనుడు తమ్ము 

అతో వీరము లాడును. 

దుఃాసనేన పాపేన తదా ద్యూతే (ప్రవర్తితే, 

అనాథవ తదా దేవీ |దౌపదీ సుదురాత్మనా, 18 

ఆకృష్య కేశే రుదతీ సభాయాం రాజసంసది, 

భీష్మ దోణ్యపముఖతో గారితి వ్యాహృతా ముహుః. 19 

15. అతుదత్ _ పీడించెను. 

17. మయి = నాకడ; గస్ట ప్ర! శయ! = చచ్చిన గౌర్యాదిరూపమగు స్వఖా 

వము కలవారై. 

19. _ గౌ ఇతి వ్యాహృతా ముహుః _ అవు, ఆవు అని పలుమారులు పలికెను. 

ఆవు అన్ని ఆ(బోతులగు భోగ్య వన్తుతై నట్టు సీవు కూడ అందరకు 

అగునని వెక్కిరింత. 
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పరమనీచుడు, పాపి ఆ దుశ్శాసనుడు జూదము జరుగుచుండగా 

(దౌపదీదేవిని దిక్కుమాలినదాని నివలె జుట్టుపట్టి రాజులున్న నిండు సభలో 

ఖీష్మ్మదోణుల ముందు, ఆమె ఏడ్చుచుండగా “ఆవు' అని పలుమారులు 
కూసెను. 

భవతా వారితాః సర్వే (భాతరో భీమవిికమాః, 
“ల 

ధర్మ పాళనిబద్దాశ్చ న కిక్బిత్ పతి బది రే. 20 

భయంకరమగు విికమముగల సీ తమ్ములందరు నీవు వారింవగా ధర్మ 

పాశమునకు కట్టువడి కొంచెమైన (వతీకారము చేయలేదు. 

ఏతాళ్చాన్యాశ్చ పరుషా వాచః స సముదీర యన్, 

కాఘతే జ్ఞాతిమధ్య స్మ త్వయి వ[వజికే వనమ్, 21 

ఇవే కాక మరియు నెన్నో కారుకూతలు కూయుచు వాడు నీవు వనమేగు 

చుండగా చుట్టము ల నడుమ గొప్పలు చెప్పుకొ నుచుండెను. 

యే త్మతాసన్ సమానీతా సే దృష్యా త్వా మనాగసమ్, 
ఆతి ల 

అ_శకంఠా రుద నశ్చ సభాయా మాసతే సదా, 29 

అప్పు డట సభలో నున్నవారందరు ఏ పాప మెరుగని నిన్ను గని 

పెగిలిరాని కంఠములతో ఏడ్చుచు ఊ రకుండిరి, 

న చైవ మభ్యనన్దం సే రాజానో (బాహ్మజై ః సహ, 

సర్వే దుర్యోధనం తత నిన్ల ని స్మ సభాసదః. 29 

సభలోనున్న దొరలు, (బాహ్మణులు అందరు దుర్యోధనుని మెచ్చక 

తిట్టుచుండిరి. 

కులీనస్య చ యా నిన్హా వధో వా౬ మితకర్శన, 

మహాగుణో వధో రాజ న్నతు నినా కుబీవికా, 24 

శ తుసంహారకా! సత్కులమున పుట్టిన వానికి నింద యనగా చావే, కాని 

నిందతోడి పాడు [బదుకు కంటెను చావు వేయిరెట్టు గొప్పది. 

తదైవ నిహతో రాజన్ యదైవ నిరష్మతపః, 

నిస్టితళశ్చ మహారాజ పృథివ్యాం సర్యరాజభిః, 25 
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భూమిలో గల రాజులందరు దుమ్మెత్తి పోసినప్పుడే ఆ సిగ్గు లేనివాడు 

చచ్చినవాడు. 

ఈషత్కార్యో వధ స్తస్య యస్య చార్మిత మీదృళమ్, 

ప్రస్కన్దేన ప్రతి సబ శ్చిన్నమూల ఇవ [దుమః. 26 

ఇట్లు పాడు[బదుకు గల .. వానిని చ|[క్రమువంటి ఆకారము గల పాదులో 

(వేళ్ళు తెగి నిలిచిన చెట్టును వలె చంపుట గోటి మీది పని. 

వధ్యః సర్ప ఇ వానార్యః సర్వలోకస్య దుర్మతిః, 

జ హ్యేనం త్వ మమితఘ్న మా రాజన్ విచికిత్సథాః. వి 

నీచుడు, దుష్టబుద్ధి అయిన వానిని _ పామును వలె _ లోక మెల్ల చంపనే 

వలయును. శ|తుసంహారకా ! వీనిని చంపుము. నీ మా(తము సంశయింప 

వలదు. 

సర్వథా త్యక్క్షమం చైతద్ రోచతే చ మమానమ, 

య త్యం పితరి భీష్మే చ (పణిపాతం సమాచరేః. 28 

నీవు నీ తం[డియందు, ఖీఘ్మ నియందు గౌరవము చూపుట తగినదే. నాకు 

రుచించు కార్యమే. 

అహం తు సర్వలోకస్య గత్వా ఛేత్స్యామి సంశయమ్, 

యేషా మసి ద్విధాఖావం రాజన్ దుర్యోధనం ప్రతి. 29 

ఎవరికైన దుర్యోధనుని గూర్చి రెండు భావములున్నచో నేను వెళ్ళి వారి 

సంశయము పటాపంచలు చేసెదను. 

26.  ఈషత్కార్యః _ మిక్కిలి తేలికైన పని; వస్కన్దేన _ చక్రమువంటి 
ఆకారముగల వేదికతో (వేస తెగి కూలుటకు సిద్ధముగా నున్న చెట్టు 
చుట్టు గుం్యడముగా కొంచెము పాదు తీసినచో అది కూలి పోవును. ఆ 

, విధముగా దుర్యోధనుని చంపుట తేలిక అని భావము. 

29. _ ద్విధాభావమ్ - సంశయము - దుర్యోధనుడు కూడ మంచివాడేమో అను 
సంశయము, 



వ్ర శ్రీ మహాభారతము, 

మధ్యే రాజ్ఞా మహం త|త |ప్రాతిపౌరుషికాన్ గుణాన్, 

తవ సంకీ రయిష్యామి యే చ తస్య వ్యతిక్రమాః. 80 

అచట రాజుల నడుమ స ర్వ్యమానవులకు సౌధ్రారణములగు నీ గుణము 

అను, ఆ దుర్యోధనుని పెడసరి లక్షణములను నొక్కి. వక్కాణింతును. 

(బువత స|త్ర మే వాక్యం ధర్మార్థసహితం హితమ్, 

నిశమ్య పార్థివాః సర్వే నానాజనపదేశ్వరా:. 81 

త్వయి సం్యపతివత్స్య నే ధర్మాత్మా సత్యవాగితి, 

తస్మిం శ్చాధిగమిష్య ని యథా లోభా దవ రత. శీలి 

ధర్మము, అర్థము పొందుపడునట్టు నేను హితముగా పలుకు వాక్యమును 

విని అనేక దేశముల రాజులందరు నీవు ధర్మాత్ముడవనియ, సత్యవాక్యుడ 

వనియ నిశ్చయము పొందుదురు, అత డెట్టు లోభముతో మలగెనో అదియు 

తెలిసికొందురు. 

గర్హయిష్యామి చైవైనం పొరజాన పదేష్వుపి, 

వృద్దబాలా నుపాదాయ చాతుర్వర్థ్య సమాగతే. 88 

ఊరూర, వాడవాడల నాలుగువర్గములవారు పెద్దలను పిన్నలను 

తీసికొని వచ్చి జనులు మూగిన తావులలో ఈ దుర్యోధనుని చెడ్డగుణములను 

వక్కా-ణింతును. 

శమం వై యాచమాన స్వం నాధర్మం తత లప్ప సే, 

కురూన్ విగర్హయిష్య ని ధృతరాష్ట్రం చ పార్థివాః, 84 

నీవు కాంతినే కోరుచున్నావు కాన ఆందెవ్యరు నీయందు ఆధర్మమును 
భావీంపరు. కౌరవులను, ధృతరామ్ట్రని దుమ్మెత్తి పోయుదురు, 

80. పాతిపొరుషికాన్ - సర్వపురుషసాధారణములై నవానిని; _ మాన 

వులలో ఉండవలసిన మంచిగుణములను _ అని తాత్పర్యము; తస్య - 

ఆ దుర్యోధనుని; వ్యతిికమాః ఎ విరుద్ధములగు గుణములు; యే _ నీవి 

కలవో - వానిని, 



భగ వద్యానపర్వము 29 

తస్మిన్ లోక పరిత్య కే కిం కార్యమవ శిష్యతె, 

హతే దుర్యోధనే రాజన్ యదన్యత్ |క్రియతామితి, లిక 

వారిని లోకము వెలివేయగా మనకిక మిగిలిన వని యేముండును? 

దుర్యోధనుడు అట్టు చావగా మన మేమి చేయవలయునో చూతము, 

యాత్వా చాహం కురూన్ సర్వాన్ యుష్మదర్థ మహాపయన్ , 

యతిషే పళశమం కర్తుం అక్షయిష్యే చ చేష్టితమ్, 96 

నేనా కౌరవు లందరికిడ కరిగి, మీ వని చెడకుండ, శాంతికే 

(పయత్నింతును, వారి చేష్టలను కూడ తెలిసికొందును. 

కౌరవాణాం [పవృ తించ గత్వా యుద్ధాధికారికామ, 

నిశమ్య వినిన రిష్యే జయాయ తవ భారత. ఫ్ 

కౌరవుల (పవృ త్రి యెట్టిది? యుద్ధమున వారికిగల ఆనుపాను లెట్టివి ? 
మున్నగు విషయములు విని స ఇయమునవై తిరిగివత్తును. 

ఒల్లో, సర్వథా యుద్ధ మే వాహ మాశంసామి పరైః సహ 

నిమితాని హీ “సర్వాణి తథా (ప్రాదర్భవని ని మే. 88 

ఎన్ని విధముల చూచినను . పరులతో యుద్ధమే యగునని తోచుచున్నది. 
ఆ శకునము లెన్నియో నాకు గోచ రించుచున్న వి. 

మృగాః శకునా శ్చ వదన్ని ఘోరం 
హొ స్యశ్వముఖ్యేషు నిశాముఖేషు, 

ఘోరాణి రూపాణి తథైవ చాగ్ని- 
ష్ 

3 ర్యర్లాన్ బహూన్ పుష్యతి "ఘోరరూపాన్ి. ప్రల 
an] 

మృగములు, పతులు భయంకరముగా నరచుచున్న వి. ఏనుగులు, 

గుబుములు సంజలలో సోరరూవములతో కానవచ్చుచున్న వి. అగ్నియు పలు 
(1) 

రంగులతో ఘోరరూవములను (వకొటించుచున్న ది, 

శీర. హరే. చచ్చినవానితో సమానను కొస, 

వీథి, యాత్వా _ పడలి; 



80 శ్రీ మహాభారతము 

మనుష్యలోకక్షయకృత్ సుఘోరో 

నోచే దనుప్రావ ఇవో నకః స్యాత్, 

శస్తారణి యనం కవచా రథాంళ్చ 

నాగాన్ హయాంళ్చ (వతిపాదయిత్వా. 40 

మనుష్యలోకము నంతటిని రూపుమాపు మహాఘోరము దాపురించినది. 

శ స్ర్రములు, ఫిరంగులు, కవచములు, రథములు, ఏనుగులు, గు గుజ్జములు అను 

వాని నన్నింటిని మూకగా చేసీ యము డిటకు వచ్చి కూర్చుండడేని యా శదునము 

లిట్టుండవు గదా ! 

యోధాళ్చ సర్వే కృతనిశ్చయాస్తే 
భవన్తు హ స్యశ్యరథేషు యత్తాః, 

సాజ్లా)మికం తే యదుపార్ణసీయం 

సర్వం సమ్మగం కురు తన్న లేన్ల). 41 

సీ యోధులందరు యుద్ధమున కే నిశ్చయము చేసికొని వను గులయందు, 

గుజ్జములయందు, రథ ములయ౦దు సిద్ధముగా నుందురుగాక |! యుద్ధమున కె క 

నీవు కూడబెట్టవలసిన దంతయు లోవము లేకుండ సమకూర్పుము. . 

దుర్యోధనో న హ్యల మద్య దాతుం 

జీవం సవైత న్నృపళతే కథక్సిత్, 

యత్తే పురస్తా దభవత్ సమృద్ధం 
ద్యూతే హృతం పాణ్ణవముఖ్య రాజ్యమ్. 42 

సీకు మునుపున్న సమృద్ధమైన రాజ్యమును; జూదమున కొల్లగొట్టిన 

దానిని దుర్యోధనుడు | పాణములుండగా సీకీ నొల్లడు. 

ఇతి శ్రీ మహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

కృష్ణవాక్యే తస పతిత మోఒధ్యాయః, 
లా న 

ఇది (శ్రీమహాభార తము ఉఊద్యోగవర్వమున భగవద్యానపర్వమున 
కృష్ణవాక్యముగల డెబ్బదిమూడవ అధ్యాయము. 

జావ 0౮ 

40. నో చేత...యము డిచటకు చేరి యుండకున్నచో ఈ _ఘోరములన్నియు 
జరుగ నగ దా అని భావము _ యం[తమ్ - గుండ్లు (పేల్చు యం[(త్రము; 

న ఉం! వచా: _ “వచములు! (వతివాచయిద్వా - అన్నింటి గ నోటికి 

చేర్చి 



చతుస్స ప్రతిత మోఒ ధ్యాయః 

డెబ్బదినాల్లవ అధ్యాయము 

ఫీమసేనస్య శా ని ప్రస్తానః, 

ఫీమసేనుడు కాంలినిగూర్చి పలుకుట. 

భీమ ఉవాచ _ భీము డిట్లు పలికెను. 

యథా యథైవ శా నీః స్యాత్ కుచూణాం మధుసూదన, 

తథా తథైవ భాషేథా మా స్మ యద్దేన ఖీషయే. 1 

మధుసూదనా! కౌరవుల కెపైట్టు పలికిన శాంతియగునో యట్టట్లు పలు 

కుము. యుద్ధముతో వారిని భయపెట్టరుము. 

అమర్షి జాత సంరంభః (గ్రేయోద్యేషీ మహామనాః, 

నో[గం దుర్యోధనో వాచ్యః సామె వైనం సమాచరేః. 9 

ఆ దుర్యోధనుడు కోపిష్టి, తొంద రపాటువాడు. (శేయస్సును ద్వేషించు 

వాడు, మొండివాడు; అట్టివానితో సామమార్షముననే పలుక వలయును. 

ఉ|గముగా పలుకరాదు. మునుపును నీవళ్లే వాని విషయమున వ్యవహరించితివి. 

(పకృత్యా పావస త్వళ్చ తుల్యచేతాస్తు దస్యుభిః, 

ఐశ్వర్యమదమ తశ్చ కృతవై రళ్ళ పాణవెః. లి 
You 

సహజముగ నే పాప స్యభావము గలవాడు. వానిది రక్కసుల బుద్దివంటి 

బుద్ధి, ఐశ్వర్య మదముచే ఒడలెరుగ నివాడు. పొండవులతో పగగొన్న వాడు, 

1. ధీషయేః. శాంతిని చెడగొట్టు భయము వారికి రలిగింవఠు ము. 

న లో ల కల్లో ఇల We wars a Sar "7. ba ఇ 
2 . ము పషోఘనాః _ గ SN గి సు! ఎం MD మొత వి గరు My ముం రివాట్యు; 

Ar, wr MO A Ul సే Cad రి గ 
సమాచ ౧.మునువును అ ర్ పప ంచీటిని. 

క గ 



శ్రీ మహాభారతము (ఆ 

అదీర రృదర్శీ నిమ్లారీ వపా (కూరపరా[వ్రమః, 

దీర ర్భమన్యు రనేయశ్చ పాపాత్మా నికృత్మిపియః,. bh 

ముందుచూపు లేనివాడు. నిష్టరము లాడుచుండును. ఇతరులను తూల 

నాడును, (కూర మైన వరా[క్రమము గలవాడు. తెగని కోవము కలవాడు, 

టోధలకు బాగువడువాడు కాడు. హపాత్ముడు. అపకార ములు చేయుటయే ఆతనికి 

[(పియము. 

[మయేకాపి న భజ్యేత నైవ జహ్యాఠ్ స్వకం మతమ్, 

తాదృ శేన శమః కృష్ణ మన్నే పరమదుష్కరః 

చావనె న చచ్చును గాని లొంగిరాడు. పటిన పటు వదలడు. కృషా! అటి 
కులం రలు రు ణి (] 

వానితో శాంతి నొందుట పరమదుష్క_రము. 

opi 

సుహృదా మహ్య వాచీన న్యకధర్మా [పియానృతః, 

వతిహ నేవ సుహృదాం వాచశ్చెవ మనాంసి చ. 6 

సావాసగాం[డకు కూడ పెడనరియే. ధర్మము పాటింవడు. అబద్ధము 

లన్నచో ప్రాణము. మతముల పలుకులను మనసులను [లిప్పికొట్టుచునే 

యుండును, 

స మన్యువశ మాపన్నః స్వభావం దుష్టమాస్థితః, 

స్వభావాత్ పావమభ్యేతి తృతై శృన్న ఇవోరగః. 7 

ఆ దుర్యోధనుడు కోవమునకు లోబడి యున్నవాడు. దుష్టస్వభావమున 

నిలుకడ కలవాడు. గడ్డి వరకఐలో దాగిన పామువలె ఆ స్వభావమువలన పావ 

దుర్యోధనో హియ త్సేనః సర్వథా విదిత సవ, 

యచ్చీలో యత్స్వఖావశ్చ యద్బలో యత్పరాకమః, 8 

దుర్యోధనుని సేన యెట్టిదో, శీల మెట్టిదో, స్వభావ మెట్టిదో, బల మెట్టిదో, 
పోటరితన మెట్టిదో అన్ని విధముల సీకు తెలిసినదే, 

4, నిష్టూరీ య నిష్టుర ములు పలుకువాదు; మెపా-నోటిదురుసుత నము కలవాడు; 
రే టి జర గజాల ఆ మవ I టో 

అనయః-ఎవరి రజి లు అది, అచొడి. 

6. అవానీనః _ పెడనరి; 



భగ వద్యానపర్వ ము క్రితి 

పురా [ప్రసన్నాః కురవః సహప్పుతా సథా వయమ్, 

ఇన్ట్రజ్యేష్టా ఇవాభూమ మోదమానాః సబాన్లవాః. 9 

మునుపు కౌరవులు వారి కొడుకులు మాయందు కలతలేకయే యుండిరి. 

మేమును వారియెడ ఆ విధముగనే యుంటిమి. ఇంద్రుని పెద్దచేసికొన్న 

దేవతలవలె బందుగులతోసాటు ఆనందించుచు నుంటిమి, 

దుర్యోధనస్య కోధేన భరతా మధుసూదన, 

ధతక్ష్య నే శశిరాపాయే వనానీవ హుతాశనై ౬. 10 

మధుసూదనా ! అట్టి భరతవంశమువారు దుర్యోధనుని కోధముదేళ, 

వంతఠ కాలమున దావాగ్నులచేత అడవులు మాడినట్లు. మాడిపోవనున్నారు. 

అష్టాద శేమే రాజానః (ప్రఖ్యాతా మధుసూదన, 

యే సముచ్చిచ్చిదు ర్లాతీన్ సుహృదశ్చ సబాన్గవాన్, ||! 

ఈ వదునెనిమిదిమంది జులు కులమువారిని, మి[తులను, బంధువు 

లను కూకటి వేళ్ళతో కూల(దోసినవా రని పేరొందిరి. 

అసురాణాం సమృద్ధానాం జ్వలతా మివ తేజసా, 

పర్యాయకాలే ధర్మస్య పాష్తే కలి రజాయత. 12 

ధర్మమునకు కొని కాలము రాగా గొప్ప సంవదలు కలవారు, తేజస్సుతో 

_పజ్వరిల్దుచున్నవారు నగు రాషసుల నాశమునకై కలి పుదిను, 

హైహయానాం ముదావరో నీపానాం జనమేజయ, 

బహుల సాలజజ్ఞానాం కృమీణా ముద్దతో వసుః. 18 

హైహయులకు ముడావర్తుడు, నీపులకు జనమేజయుడు, తాలజలఘులకు 

బహుళుడు, రృములకు పొగరెక్కిన వసువు _ 

అజవబీన్దుః సువీరాణాం సురాష్ట్రాణాం రుషర్ధికః, 

ఆర్క_జశ్చ వలీహానాం చీనానాం ధౌతమూలకః, [4 

12. పర్యాయకాలే - ధర్మము రాక్షనులను వదలి పోయిన కాలమున అసి 

ఖిపము ఎ రాషసులు హద్దు బురిసప్రు తగి తస్పర్యము, 

SMB-8 (11) 



కీ శ్రీ మహాభారతము. 

సువీరులకు అజబిందువు, సరాష్ట్రలకు రుషర్థికుడు, , వలీహులకు 

అర్కజుడు, చీనులకు ధౌత మూలకుడు cree 

హయ గ్రీవో విదేహానాం వరయశ్చ నుహౌజసామ్, 

బాహుః సున్దరవంశానాం దీపాశాణాం పురూరవాః. 15 

విదేహులకు వాయ(గీవుడు, మహౌజసులకు వరయుడు, సుందర 

వంశములకు బాహువు, దీపాతులకు పురూరవుడు, ..... 

సహజ శ్చేదిమత్స్యానాం (పవీరాణాం వృషథ్వజః, 

ధారణ శ్చన్ల)వత్సానాం మకుటానాం విగాహనః, 16 

చేదిమత్స్యులకు సహజుడు, (వవీరులకు వృషధ్వజుడు; చం (దవత్సులకు 

ధారణుడు, ముకుటులకు విగాహనుడు, ... 

శమళ్చ నన్దివేగానా మిత్యేతే కులపాంసనాః, 

యుగా నే కృష్ణ సంభూతాః కులే కుపురుషాధమాః. 17 

నందివేగులకు శముడు - అనువారలు కులమున బుట్టిన వీడపురుగులు. 

కృష్టా! ఇట్టి పరమనీచులు ఆ యా యుగముల అంతములందు పుట్టిరి, 

అప్యయం నః కురూణాం స్యాద్యుగా నే కాలసంభృతః, 

దుర్యోధనః కులాజ్లారో జమఘన్యః పాపపూరుషః, 18 

ఈ యుగాంతమునందును కౌరవులకు చేటు కాలము మూడినది కాటోలు, 

నిప్పుకణిక వలె వరమనీచుడు పాపపురుషుడు దుర్యోధనుడు కాలమునుబట్టి 

యేర్పడెను. 

.. తస్మాన్మృదు శనై ర్రూయా ధర్మార్ధసహితం హితమ్, 

కామానుబద్ధం బహులం న్నోగ ము[గవరా కమ. 19 

కృష్ణా! నీవు ఉగమైన పర్శాకమము కలవాడవు. అయినను మెత్తగా 

మెల్టగొ ఆర్థ ధర్మములు కలిసివచ్చునట్టు హితము వలుకుము. వాని చితము 

నుసరించు పలుకులే యెక్కువగా పలుకుము, ఉ[గముగా పలుకవలదు... గీ 

అపి దుర్యోధనం కృష్ణ సర్వే వయ మధకళ్చరాః, 
సీచై ర్ఫూత్వా౬సుయాస్యామో మా స్మ నో భరతా నశన్. 20 



భగ వద్యానపర్వము లిక 

కృష్ణా | దుర్యోధనుని బట్టి మేమందరము నేలబారు మనుజులము 

కావలయునా ? కావున తగ్గి నడుచుకొందుము, మమ్ములను బట్టి భరతవంశము 

వారు నశింపకుందురుగాక |! 

అప్యుదాసీనవృ త్రిః స్యా ద్యథా నః కురుభి స్సహ, 
వాసుదేవ తథా కార్యం న కురూ ననయః స్పృశేత్, 21 

కౌరవులతో మాకు సామరస్యమగు తీరు, వాసుదేవా! నీవు చేయవలయును. 
కౌరవులకు కులక్షయమను దోష మంటకుండు గాక ! 

వాచ్యః పితానుహో వృద్దో యే చ కృష్ణ సభాసదః, 

(భాత్యాణా మస్తు సౌ భాతం ధార్తరాష్ట్రః |ప్రశామ్యతామ్. ఏఐ. 

పెద్దవాడగు తాతతో, మరియు నట నభలో నున్నవారితో నా మాటగా 

చెప్పుము, అన్నదమ్ములకు అన్నదమ్ములతనము చక్కగా నిలుచుగాక ! 

దుర్యోధనుడు శాంతి నొందుగాక ! 

అహ మేత దృవీమ్యేనం రాజా చైవ [(పశంసతి, 

అర్జునో నైవ యుద్ధారీ భూయసీ హి దయార్దునే, " 98 

నేనిట్టు పలుకుచున్నాను. రాజు శాంతినే మేలనును. అర్జునుడు యుద్ధమును 

కోరనే కోరడు. అర్జునునియందు దయ ఎక్కువ గదా! 

ఇతి (శ్రీమహాభఖారతే ఉద్యోగ పర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

ఫీమవాక్యే చతుఃస పతిత మోఒధ్యాయః, 

ఇడి (క్రీమహాభా రతము ఉద్యోగపర్వమున భగవద్యానపర్వమున 

ఫీమవాక్యముగల డెబ్బదినాలుగవ అధ్యాయము. 

జాని 0 ప 

21. అనయః _ రుబమంతయు రూపుమాయుట యను దోషము, 

28. (పళంసతి _ శమమునే (ప్రశంసించు నని భావము; 



పజ్బుసన ప్రతితమోఒధ్యాయః 

డెబ్బదియైదవ అధ్యాయము 

(శ్రీకృష్టేన ఫీమసేనస్య యుద్ధాయ |ప్రోత్సాహన మ్, 

సి శ్రికృషుడు భీమసేనుని యుద్ధమునకు పురికొల్పుట. 

వె వై మాయన ఉవాచ = వై శోంపాయను డిట్టు పలికెను. 

ఎతచ్చు)త్వా మహాబాహుః కేశవః 'పహసన్నివ, 

అభూతపూర్వం భీమస్య మార్గవో వహితం వచః, 1 

గిరేరివ లఘుత్వం తచ్చీతత్వ మివ పావకే, 
మత్వా రామానుజః శౌరిః శార్లధన్వా వృకోదరమ్. బి 

సంతేజయం స్తదా వాగ్భిర్మాతరి శ్వేవ పావకమ్, 

ఉవాచ భీమ మాసీనం కృపయాభిపరిస్టతమ్. 8 

మహాబాహువగు కేశవుడు భీమునినోట మునుపెన్నడు లేని మెత్తదనపు 
మాట వినెను. అది కొండ బెండయినట్టు అగ్ని చల్లబడిన ట్లాతనికి తోచెను. 

అగ్నిని వాయువు బాగుగా మండించు విధమున కృష్ణుడు నిలువెల్ల జాలితో నిండి 
కూర్చున్న భీమునికి తస మాటలతో ఉడుకెక్కించుచు నిట్లు పలికెను. 

శీభగవా నువాచ-థ్రీ భగవాను డిట్లు పల్కెను 

త్వమన్యదా ఖీమ సేన యుద్ధమేవ (పళంససి, 

వధాభినన్దినః (కూరాన్ ధా రరాష్ట్రాన్ మిమర్దిషుః, 4 

ఫీమసేనా! నీవు చావు కోరెన [కూరులగు ధృతరాష్ట్రప్కుతులను మర్గింప 

గోరువాడవై ఇతరనమయములలో యుద్ధమే మేల్తె న దనుచుందువు! 

నచ స్వపిషి జాగర్తి న్యుబ్దః శేష వరంతవ।!, 

సూరా మళానాం రువతీం సదా వాచం (పభాషసే. ర్. 

వ, ఉషఫ్మ - కోపముగల, న్యు్ణః ఎ జబ్బుపడ్డవాడు , 
౮% 



భగవద్యానపర్వము Ey 

నీవు నిద్రలో లేవు. మేల్కొనియే యున్నావు. జబ్బుచేసి పడియుండ 

లేదు. మును పెల్ణవేళల భయంకరముగా విజృంభించుచు రోషపు పలుకులు 

పలుకుచుందువు! 

నిఃశ్వుస న్నగ్నివ తేన సంత వః సేన మన్యునా, | 

అ|పశా నమనా ఫీమ సధూమ ఇవ పావకః. 6 

సీ కోపముతో నీవే మండిపోవుచు నిట్టూర్పులు 'పుచ్చుచుందువు. కలత 

తేరని మనస్సుతో పొగచూరిన నిప్పువలె కానవచ్చుచుందును, 

ఏకా నే నిఃశ్వసన్ శేషే భారా ర్ల ఇవ దుర్చలః, 

అపిత్వా కేచి దున్మ త్రం మన్య నే తద్విదో జనాః. 7 

ఒంటరిగా నిట్టూర్చుచు పెద్దబరువు మోయు బలహీనునివలె పడియుండు 

వాడవు. అంతకుముందు నిన్నెరిగినవారు కొందరు వఏీడేమి పిచ్చివాడయ్యెనా? 

అనియు తలచుచున్నారు. 

ఆరుజ్య వృషాన్నిర్మూలాన్ గజః పరిరుజన్నివ, . 

నిఘ్నన్ పద్భిః శ్నితిం ఫీమ నిష్టనన్ వరిధావసి, 8 

ఏనుగు విరచినట్లు చెట్టను విరచుచు సెరరించు 

పగులగొట్టుదు పెద్ద అంగలు వేయుచు వరు వెతువాడవు, 
a) 

ప 

షా 

నాస్మిన్ జనేన రమసే రహః క్షివసి పాణివ, 

నాన్యం ని? దివా చాపి క దాచిదధినన్లసీ. 9 

అడవిలో జనముతో వినోగింపక ఒంటరిగా కాలము పుచ్చుచుండెడి 

వాడవ్చ, రా|తింబవళ్ళు ఎన్నడును ఎవ్వనిని ఉత్సాహముతో పలుగరింపవు, 

అకస్మాత్ స్మయమానళ్చ రహ స్యాస్పే రుదన్నివ, 

జాన్వో ర్మూర్జాన మాధాయ చిరమాస్సే పమీలితః, 10 

ఉింరక నవ్వుచు అంతలో ఏకాంతమున కరిగి ఏడ్చుచున్నట్టుందువు. 

మోకాళ్ళలో తల పెట్టుకొని కనులు మూసికొని చాలసే పుండెడివాడవు, 

8, ఆరుజ్య . విరుగ గొట్టి; నిష్టనన్ ల పెద్ద అంగలు వేయుచు; అస్మిన్ _ 

ఈ అడవిలో; జనేన, న, రమసే _ జనముతో కలిసి వినోదింపవు,' 

క్షిపసి - కాలము పుతువు. 
న! 
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(భుకుటిం చ పునః కుర్వ న్నోష్టా చ విదశన్నివ, 
న! అ అభీక్షం దృశ్య స భీమ సర్వం తన్మన్యుకారితమ్. 11 

మాటి మాటికి కనుబొమల ముడుచుచు, “పెదవులు కొ రకుచు ఎక్కువ 
సమయము కానవచ్చెడివాడవు. అదంతయు ఆ కోవపు చేష్టయే కదా! 

యథా పురసాత్ సవితా దృశ్యతే శు కముచ్చరన్, 

యథా చ పళ్చా న్నిర్ముకో ధువం వర్యేతి రళ్మిమాన్. 12 

తథా సత్యం (బవీమ్యేత న్నాస్తి తస్య వ్యతి|క్రమః, 

హన్తాఒహం గదయాభ్యేత్య దుర్యోధన మమర్గణమ్. 18 

ఇతి స్మ మధ్యే భ్రాత్థాణాం సత్యే నాలభ సే గదామ్, 

తస్య తే [(పశమే బుద్ధి ర్థ్రియలేఒద్య పరంతప, 14 

సూర్యుడు తేజమును వెలి[గక్కుచు తూర్పున కానవచ్చును. వడమటి 

దిక్కున అ_సమించును. మరల మరల మేరువును చుట్టి వచ్చుచుండును. ఆ 

విధముగా ఇదిగో సత్యము పలుకుచున్నాను. నా మాటకు తిరుగులేదు. అసూయతో 

నిండిన ఆ దుర్యోధనుని గదతో మార్కొ_ని చంపివై చెదను. అని అన్నదమ్ముల 

కడ (ప్రతిజ్ఞలు వలుకుచు గద (తిప్పుచుండెడివాడవు. ఓయి వరంతపా | అట్టి 

నీ కీనాడు కాంతి పె బుద్ధి నెలకొన్నది. 

అహో యుద్ధాభి కాజ్జాణాం యుద్ధకాల ఉప పస్థితే, 

చేతాంసి వి(వతీపానీ యత్వాం భీర్ఫీమ వినతి, 15 

అయ్యో! యుద్ధము కోరువారి మనస్సులు యర్ధకాలము వచ్చునప్పటికి 

మారిపోవును, ఇదిగో ఖీమా 1 నీకు భయ మొదవినది. 

అహో పార్థ నిమితాని విపరీతాని పశ్యసి, 

స్వప్నా నే “కాగరా నే చ తస్మాత్ |వ్రశమ మిచ్చసి. 16 

12. శుక్రమ్ - తేజస్సును; ఉచ్చరన్ _ వ్యాపింపజేయచు; నిర్ము క్తః- 

అ స్తమించినవాడై ; (ధ్రువమ్ _ నిశ్చయముగా; అభ్యేతి ఎ మేరువర్వత 
మును తిరిగి తిరిగి (ప్రదక్షిణము చేయుచుండును. 

16. నిమితాని _ దున్నపోతు నెక్కినట్ల నటు కానవచ్చుట, ఎడమ కన్న దరుట 

వంటి. చెడు శకునములు, 
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అయ్యో ! కుంతికొడుకా ! నిదయందు, “మేలుకొన్నప్పుడును చెడు 

శకునములు చూచియుందువు. కొవున శాంతినే కోరుచున్నావు.. . 

అహో నాళంససే కిజ్బోత్ పుం స్వం క్తీబ ఇవాత్మని, 

కళ్మలే నాభివన్నో౬సి తేన తే వికృతం మనః, 1 

'పేదవానివలఠె గుండెలో పౌరుషము కొంచెమైన భావింపకున్నావు. నిలు వెల్ల 
నిన్నేదో జబ్బు పట్టినది. దానితో సీ మనస్సు విరిగి పోయినది. 

ఉద్వేపతే తే హృదయం మనసే సే |వతిసీదతి, 

ఊరు స్తమృగ్భహీతో=_సి తస్మాత్ (పశమ మిచ్చసి. *' '18 
సీ గుండె వణకిపోవుచున్నది. సీ మనస్సు [కుంగిపోవుచున్నది. స్తంభ 

ముల వంటి తొడలలో చిక్కి. ముడుచుకొనిపోయితివి. . కావుననే కాంతిని కోరు 
చున్నావు. 

అనిత్యం కిల. మర్యస్య పార్థ చిత్తం చలాచలమ్, స 

వాతవేగపచలితా అప్టీలా శాల్మలే రివ, + ల 

ఖీమా! మనుజుని చి త్తము' మిక్కిలి చంచలమైనదట! శాల్మలి కాయతొడిమ 

గాలికి ఉంగులాడు విధమున మనను టిఃగులాడుచుండును, 

తవై షా వికృతా బుద్ధి గవాం వాగివ మానుపష్షీ, 

మనాంసి పొబ్జుప్పుతాణాం మజ్జయ త్యప్టవానివ. 20 

గోవులకు మానవవాక్కు గ లిగినట్టు సీ కీ వికారపు బుద్ది పుట్టినది. అది 

పాండుపుత్తు)ల మనసులను, తెప్పలేని వారినివలె ముంచివె వై చుచున్నది. 

ఇదం మే మహ దాశ్చర్యం పర్వత స్యేవ సర్పణమ్, 

యదీదృశం వభాషేథా ఖీమసేనామయం వచః. 21 

గీమసేనా! నీఎటువంటి తెవులు మాట పలుకుట కొండ కదలాడినంతగా 

వింత గొలుపుచున్నది. 

17. కళ్మలేన _ గుండె దిగులుతో 

19. అస్టీలా _ తొడిమ - కాల్మలికాయ తొడిమ కేవలము దూదివలె ఏ చిరు 

గాలితై నను € SAT నట్టుండును. 
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స దృష్ట్యా స్వాని కర్మాణి కులే జన్మ చ భారత, 
రి కి 

ఉ తిషస్య విషాదం మా కృథా వీర సిరో భవ. 22 
ఆలి థి 

మునువటి నీ పనులు తలచుకొని, ఉత్తమకులమున పుట్టుటను స్మరించి 

లెమ్ము. నీరు గారిపోకుము. వీరుఢవై చెధరకుండుము. 
నచైత దనురూవం తే యత్తే గ్లాని రరిన్హమ, 
యదోజసా న లభతే క్ష్యతియో న తదశ్నుతే. బి9 

శ|తుమర్దనా ! ఇట్టి నిరుత్సాహము పీకు తగదు, క్ష|తియుడు- కండబల 

ముతో సాధింపని దానిని ఆనుభవింవడు. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 
భీమో తేజకశ్రీకృష్షవా క్యే పజ్బుస వతిత మో౭.ధ్యాయః, 

ఇది (క్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున భగవద్యానవర్యమున 

శ్రీముని కుడు కెక్కి ౦చు కృష్ణవాక్యముగల డెబ్బదియెదవ అధ్యాయము. 



షట్స ప్రతితమోఒధ్యాయః 

'డెబ్బదియార వ అధ్యాయము 

భీమేన కృష్ణం (ప్రతి స్వసామర్థ్య కథన 
పూర్వకం న్వశా ని పస్తావన్య కృృపామూలక త్వఠథనమ్ 

ఫీముడు కస్టిష్ణునికి తన సామర్థ్య మెరిగించుచు 

శాంతి ప్రస్తావన “దయతో చేసిన దే యని చెప్సుట. 

వైశమ్ప్చూాయన ఉవాచ - వై శంపాయను డిట్టు పలికెను. 

తథోకో వాసుదేవేన నిత్యమన్యు రమర్షణః, 

సదశ్వవత్ సమాధావత్ బభాషే తదన న్తరమ్. 1 

వాసుదేవు డిట్టనగా భీముడు మంచి గుజ్జము వలె కదను |దొక్కుచు నిట్టు 
పలికెను, 

భీమసేన ఉవాచ _ ఖీమసేను డిట్టు పలికెను. 

అన్యథా మాం చిక్రీర్ణ న మన్యథా మన్య సేఒచ్యుత, 

(పబీతభావ మత్యర్థం యుధి సత్యపరా కమమ్. లి 

నేను చేయగోరిన దొకటి, నీవు సన్ను తలచునది వేరొకటి. అచ్యుతా ! 
నేను తీర్చిదిద్దిన భావము గలవాడను. యుద్ధమున | సకత్యమగు పరాక్రమము గల 

వాడను, 

వేత్సి దాశార్హ్య సత్యం మే దీర్గ కాలం సహోషితః, 

ఉత వా మాం న జానాసి ప్టవన్ హద ఇవాస్టవే, లి 

కృష్ణా! నాతో పెద్దకాలము కలిసి యుంటివి, : కావున నన్నెరుగుదువు. 

లేక తెప్పలేని చెరువులో తేలుచున్న వానివలె నన్నెరుగకున్నావు, 

తస్మా దనథి రూపాభి ర్యాగ్భిర్మాం త్వం సమర్చసి, 

కథం హి భీమసేనం మాం జానన్ కశ్చన మాధవ. 4 

1. సమాధావత్ . తీ వవేగము కలుగునట్టుగా. 
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(బూయా దపతిరూపాణి యథా మాం వకు మర్షసి, 

తస్మాదిదం పవత్యామి వచనం వృష్షినన్దన. ర్ 

కావున, నన్ననరాని మాటలతో నొప్పించుచున్నా వు. మాధవా! భీమసేనుడ 
నైన నన్నెరిగి యెరిగి, సీవు పలికినట్లు ఎవడుగాని, విరుద్ధమైన వలుకులు వలు 

కునా ? కొవున వృష్టినందనా! ఇదిగో వలుకుచున్నాను వినుము, 

ఆత్మ నః పౌరుషం చైవబలంచన సమం పరైః, 

సర్వథా ఒనార్యక ర్మైతత్ (పళంసా స్యయమాత్మనః 6. 

అతివాదాపవిద్ధస్తు వజా మష్యామి బలమాత్మనః, 

నా పౌరుషము, బలము పరులతో పోల్చదగినది కొదు. తన్ను తాను 

పొగడుకొనుట సర్వ విధముల ఆర్యులు చేయు పని కాదు. కాని సీ అధిక 

(పసంగము పోటు దిని నాబలమునుగూర్చి చెప్పుచున్నాను. 

వశ్యేమే రోదసీ కృష యయో రాసన్నిమాః (ప్రజాః, 
ణా 

ఆచలే చాప్రతిష్మే చా ప్యన నే సర్యమాతరౌ, 7 

యదిమే సహసా (కుద్ధె సమేయాతాం శిలే ఇవ. 8 

చూడు. ఈ భూమి ఆకాశములు, [పజలందరు దీని నం పెట్టుకొని 

యున్నారు. చలనము లేనివి. బాగుగా కుదురుకొన్నవి. అంతము 'ేనివి. 

అన్నింటికి తల్లివంటివి. నేను ఒక్క పెట్టున [కుద్దుడనైనచో ఈ రెండును_రాల 
వలె. ఏక మైపోవును. 

అహమేతే నిగృహ్లీయాం బాహుభ్యాం సచరాచరే 

చరాచరములతో పాటు ఈ రెంటిని నేను చేతులతో పట్టి నిలువగలను, 

వశ్యైతద నరం బాహ్మోర్మ హావరిఘయో రివ, 

య ఏత్మత్పావ్య ముచ్యేత న తం వళ్యామి పూరుషమ్. 9 

చూడు, గొవ్ప గడియమానుల వలెనున్న నా బాహువుల వే శాల్యము. 

ఇందు చిక్కి విడిపించుకో నగల మగవాని నే నెందును చూడలేదు. 

7 రోదసీ._నేల, నింగి, 
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హిమవాంశ్చ సము దళ్చ వజీ వా బలభిత్ స్యయమ్, 

మయా౬భిపన్నం [(తాయేరన్ బలమాస్థాయ న [తయః. 10 

హిమవంతుడు, సము|ద్రుడు, బలుని చంపిన వ,జహస్తుడు దేవేం[దుడు- 

ఈ మువ్వురు కలిసియు బలమంతయు పుంజుకొని కూడ నా చేతికి చిక్కిన 

వానిని రశ్నీింవజాలరు. ' 

 యుదారాన్ క్షతియాన్ సర్వాన్ ప్యావైే ష్యాతతాయినః, 
థిఖ a 

అధః పాదతలేనై తా నధిష్టాస్యామి భూతలే. il 

పాండవులయందు దోహాబుద్ధి గలిగి యుద్ధమునకు సిద్ద వడిన క్షత్రియుల 

నందరను అజకాలితో (తొక్కి నేలలో పాతిపెటుదును. 
ల్ 

నహి త్వం నాధిజానాసి మమ వికమ మచ్యుత, 

యథా మయా వినిర్జిత్య రాజానో వళగాః కృతాః. 12 

.  అద్యుతా! నా పరాక్రమము సీ వెరుగవనుటరు పీలులేదు. నేను రాజు 

అందరను గెలిచి నావశము చేసికొనుటను నీవరుగుదువ, 

అథ చేన్మాం న జానాసి సూర్య స్వే వోద్యతః (పభామ్, 

విగాథే యుధి సంవాధే వేత్స్య సే మాం జనార్దన. 18 

అయినను, ఉదయించుచున్న సూర్యుని వెలుగు నెరుగ నట్టు, నన్నెరుగ 

వేని ఘోరమైన దొమ్మికయ్యము కలిగినపుడు సీనే చూతువు గదా! 

పరుషై రాక్షిపసి కిం వ్రణం పూతి మివోన్నయన్. 14 

పుండు కెలికినట్లు వాడి మాటలతో సన్ను సౌడిచెద చేల? 

యథామతి (బవీమ్యేత ద్విద్ది మామధికం తతః, 

(ద్రష్టాఒసి యుధి సమ్బాధే (వవృ తే వైశ సేఒహని. 15 

ఏదో తోచినంతవరకు చెప్పుదును. కాని నిజమున కంతకంచె మించిన 

వాడ నని యెరుగుము. శ తువులను చావగొట్టు మోరయుద్ధ ము కలిగినపుడు 

నీవే చూతువు గదా! 

18. సంబాదే _ దొమ్మిరయ 
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మయా |ప్రణున్నా న్మాతజ్లా నథినః సాదిన స్తథా, 

తథా నరా నభి కుద్దం నిఘ్న నం క్ష|తియర్లభాన్. 16 
ధి — ఇ 

దష్టా మాం త్యం చ లోకళ్చ వికర్షన్తం వరాన్ వరాన్, 

న మే సీద ని మజానో న మమోద్యేవతే మనః. 17 

ఏనుగులు, రథికులు, గుణముల వారు, కాల్బంటులు, క్షత్రియ (శేష్టులు, 

వీరిలో గట్టిగట్టివారి నేర యేరి లాగి చావగొట్టుచున్న నన్ను నీవును లోకమును 

చూడగలరు. అట్లు చేయచున్న నా (కొవ్వరుగదు, హృదయము బెదరదు. 

సర్వలోకా దభి్యకుద్దా న్న భయం విద్యతే మమ, 

కింతు సౌహృద మేవై తత్ కృపయా మధుసూదన, 

సర్వాం సితిశ్నే సంక్షేశాన్ మాస్మ నో భరతా నశన్. 18 

లోక ములన్నియు తీ(వకోవపముతో నెదుర్కొన్నను నాకు భయము లేదు. 

అయినను మంచితనముతో జాలితో మధుసూదనా! ఈ శ్లేళము లన్నింటిని 
సహింతును. భరతవంశమువారు నళింవకుందురు గాక. 

ఇతి శ్రీమహాభార తే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

భీమ సేనవాక్యే షట్స ప్రతితమో౬ధ్యాయః, 

ఇది (శ్రీ మహాభారతము ఉద్యోగ వర్యమున భగవద్యానపర్యమున 

భీమసేనుని వాక్యముగ ల డెబ్బదియారవ అధ్యాయము. 
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కథనపూర్యకం ఫీమస్యాశ్వాసనసన మ్, 

శ్రీకృష్ణుడు తనమాట పొరుషము రెచ్చ 

గొట్టుటకే యని చెప్పుచు ఖీము నూరడించుట. 

శ్రీ భగవానువాచ-్రీ భగవాను డిట్టు వలికెను. 

భావం బిజ్ఞాసమానో ఒహం (పణయాదిద మ్మబువమ్, 
ల స్టే లో « 

న చాక్నేపాన్న పాణ్ణిత్యా న్న (కోధాన్న వివక్షయా, 1 

ఖీమా : నీ ఫావ మెరుగగోరి చసప్పతో నిట్లంటిని, అంతేకాని, నిన్నాషే 

పించుటకో, నా తెలివి చూపుటకో, [కోధమువలననో, నీ స్వరూప మెరుగగోరియో 

కాదు. 

వేదాహం తవ మాహాత్మ్య ముత తే వేద యద్బలమ్, 

ఉత తే వెద కర్మాణి న త్వాం వరిభవా మ్యహము, 2 

సీ గొప్పతనము, సీ బలము, నీవు సాధించిన మఘసకొార్యములు అన్నియు 

నే సరుగుదును. నేను నిన్ను పరాభవింపను, 

యథా చాత్మని కల్యాణం సంభావయసి పొబ్దవ, 

సహ్మసగుణ మహ్యేత త్మయి సంభావయా మ్యహము. టై 

సీయందు, సీపు ఛానించు మేలుసణమునడు,  పొందుకుమూరా! వేయి రట్టు 

నేను సంభాపింతును. 

యాద్భ + త కులే అన్య సర్యరాశాఖీపూజితే, 

న గాః శ ne గ ౮, Ye గ / సరి బిన్దుఖిశ్చ సుహృద్భిళ్చ ఎమ త్వమసి తాద్భశ ల్లీ 
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భీమా! రాజులందరు గొప్పగా మన్నించు కులమునకు, బంధువులకు, 

మి్యతులకు తగిన పుట్టుక నీయది. . 

జిజ్ఞాసనో హి ధర్మస్య సందిగ్గస్య వృకోదర, 

వర్యాయం నాధ్యవస్య ని దేవమానుషయో ర్హనాః. ర్ 

వృకోదరా! దేవతలకు నంబంధించినదియు, మానవత్వ్యముసరు సంబం 

ధించినదియు నగు ధర్మము విషయమున సందేహ మేర్చడినపుడు దానిని నిశ్చయ 

ముగా తెలియగోరువారు సరియగు నిర్ణయమును పొందజాలరు. 

స ఏవ హేతుర్భూత్వా హి పురుషస్యార్థ సిద్ధిష, 

వినాశేజఒపి న ఏవాస్య సందిగ్గం కర్మ హౌస్సషమ్. 6 

మనుజుని కార్యములు సిద్ధించుబయం దా ధర్మ మెట్లు కొరణమె 

పురుషకారమును సందేహరూపమున సుండునో, కార్యములు చేడుటయందును 

అట్లే సందేహరూవముననే యుంచును. 

అన్యథా పరిదృష్టాని కవిభి ర్రోషదర్శిభిః, 

అన్యథా పరివర్త నే వేగా ఇవ నభస్యతః, 7 

ర్, సందిగ్గ స్య - సందేహముతో కూడిన, ధర్మస్య - ధర్మమును; జిజ్ఞా 

సన్లః _ తెలియగోరు; జనాః _ జనులు; న, అధ్యవస్య న్తి ~ నిశ్చ 

యింపలేకున్నారు. ఇచట ధర్మము, దేవధర్మమనియు, మానుషధర్మ 

మసియు రెండు విధములు, దేవధర్మ మనగా రాబోవు పుణ్యపాపఫల 

ని భావము; పర్యాయమనగా _ వర్యంతము తుదిఫలము _ బుద్ధి కుశ 

లత గల దై వజ్జులు నిర్ణయించిన విషయములు కూడ తారుమారగు 

చుండుట కనట్టుచున్నదె. ఇక మానుషధర్మ మనగా పురుషుడు చేయు 

(పయత్నము మొదలగునడి. దాని తుదిభలము కూడ నిశ్చయించి చెప్ప 

జాలము. ఎట్టన శూరుడును ఒకొ్కాక్కప్పుడు సీరుగారి పోవుచున్నాడు. 

దై వజ్ఞులు నిర్ణయించి రని యో, నేను పొరుషము కలవాడననియో భావించి 
నలెతమిచే యగునని నిర్ణయింపజాలమని తాత్పర్యము. 

6. సవవ-ఆ ధర్మ మ్స సందిగ గమ్ _ సందేహముతో కూడిన ఫలము కలది 
యగుచున్నది. 

1. వరిద్భ షాని - చేయదోగినవిగా యు పూర్వకముగా నిర్ణయించిన కార 
ము £ 

ఆ 
అధి 

ముల 
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రాబోవు కీడులను ముందే పరికించు మేధావులు నిశ్చయించిన కార్యము 

లొకవిధముగా నుండగా అవి, గాలి వేగములవలె మరియొక తీరున మార్పులు 

చెందుట గానవచ్చుచున్నది. 

సుమ న్రీతం సునీతం చ న్యాయత శ్చోపపాదితమ్, 

కృతం మానుష్యకం కర్మ దైవేనాపి విరుధ్యతే. 8 

చక్కగా ఆలోచించి చక్కగా న్యాయమార్గ మున చేసిన మానుషకర్మ 

మును కూడ దైవము నిష్ఫృలము చేయుచున్నది. 

దెవమ ప్యకృతం కర్మ ఫౌరుషేణ విహన్యలతే, 

శీతముష్టం తథా వర్షం టతుత్సిపాసే చ భారత! 9 

ఒక ప్పుడు చలి, ఎండ, వాన, ఆకలిదప్పులు మొదలగు తనంతతానుగా 

నగు దై వకర్మముకూడ పురుష పయత్న ముతో చెడుచున్నది. 

యదన్య ద్దిషభావస్య పురుషస్య స్వయంకృృతమ్, 

తస్మా దనువరోధశ్చ విద్యతే తత్ర లక్షణమ్. 10 

పురుషుడు (పారష్ధిక ర్మముకం టి వేరై నదియు, స్వయముగా చేసినదియు 

నగు సంచితకర్మము కూడ మరుజన్మమున చెడుట కానవచ్చుచున్నది, 

యమున [పమాణము కూడ రందు. 

6 

సునీతమ్ . చర్క్లగా అనుష్టింపబడిన ద; విరుధ్యతే - నివృలమగుచున్న ది, 

దైవమ్ _ అదృష్టదూపమున వచ్చునది, ఆకృతమ్ _ తానై. చేయనిది _ 

కాలస్వ భావమును బట్టి ఏర్పడునది; అట్టిదికూడ పొరుషేణ _ పురుష 

పయత్నము చేత, విహన్యతే _ చెడుచున్నది. చలి వేసినచో దుప్పటి 
కప్పుకొని మానవుడు దానిని పోగొట్టుకానుట వంటిది. 

దా :- తన సుఖముకొరకు చేయవలసిన పుణ్గకర్మము తాను చేయక 

పోయినను, భవిష్యత్తులో దుఃఖము కూర్చునని దై వజ్ఞులు నిర్ణయించి 

నప్పటికిని అది జరుగుట లేదు. అనగా పురుషకారము దైవమును (తోసి 
వేయుట కానవచ్చుచున్నవని తాతృర్యము. 

6 

ఇ pu = ఆగ 10.  దిషః _ ఫలను ననుభవించుటకె దె వము ఆదేశించిన; భావః _ ఉనికి 
ల్ కం కుం 

a We చా లో wu pr BB Na అల్లి ఖో 

కంతి _ అనగా _పొరబ్ధన ర్మము _ అది భగమువలనస నశించును = 
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లోకస్య నాన్యతో వృ తిః 8 పాణవాన్య|త కర్మణః, 

ఏవం బుద్ధిః [వవ ర్రేత ఫలం స్యాదుభయాన్యయే. 11 

పాండుకుమారా ! పురుషకారముకంటె విడిగా ఎందును లోకమునకు 

(బదుకులేదు. మానవు డిట్టి బుద్ధితో మెలగవలయును. ఫలము మాత్రము దైవ 

మునుబట్టియు మానవ[పయత్నమును బట్టియు సిద్ధించును, 

య ఏవం కృత బుద్ది స కర్మ స్వేవ (ప్రవ రతే, 
థి (ar 

నాసిదౌ వ్యథతే తస్య న సిద్దా హర మళ్ళు తే. 12 
ధి థి మ వ్ 

ll. 

12, 

దిష్టభావన్య అన్యత్ _ (బారబ్ధముకంచె వేరై నది యగు సంచితక ర్మము; 
పురుషస్య ౬ పురుషనిచేత; సంచితమితి యత్ _ సంచిత మనునది 

యేది కందో; అట్టి స్వయంకృతం కర్మ య స్వయముగా చేసిన 

కర్మము; తస్మాత్ య అట్టి కర్మమువలన; అనువరోధః _ నిరోధము _ 

ఆటంకము - లేకుండుట కానవచ్చుళున్నది. సంచితకర్మ ముకూడ మరు 

జన్మముస పు పురుష ప్రయత్న ముచేత చెడిపోవుచున్నదని తాత్పర్యము. 

అట్లు చెడుట జ్ఞానముచేతనో, (పాయశ్చితాదికము చేతనో, తత - ఆ 

విషయమున; లక్షణమ్ _ (శుతిస్మృతులు చెప్పిన (ప్రమాణము; విద్యతే - 

కలదు. “క్షీయ_న్లై చాస్య కర్మాణి తస్మిన్ దృష్టే పరావరే,” “ధర్మేణ 
పావ మపనుదతి” వంటివి. అన్ని విషయములలో పురుషకారము తప్పక 

చేయవలయునని తాత్పర్యము. 

కర్మణః అర _ పౌరుషము కంటె భిన్నముగా అన్యతః _ మరి 

యుకదానివఐ -_ అనగా శేవలము దె వమువలన - వృత్తిః _ 

(బదుకు; నరము, ఏవంబుద్దిః - ఇట్టి జ్ఞానము గలవాడై, (ప్రవర్తేత _ 

మెలగోవలయును; ఉభయాన్వయే _ దైవపురుషకారముల సంబంధము 

నందు; ఫలం _ ఫలము; స్యాత్ _ కలుగును, . కేవలము దై వ్రైవమువలననే 

రౌతు ద్య వసాయుము దన చెసి దెవ మనుకూలింవగా పంట సంది పొంగిపోడు. 

ఏలయన ఫలము ఆకస్మికముగా గలిగినది కాదుకదా! దైవ మనుకూలిం 
dn 

ఖో mw. నె ది » mm లేం శ్. న షె లత ఇట్ 
భుయి గె పం రానిచ [రుంగవొడు. ఇర్పగుటయు 1 సంఖథపించును 

లా 

గదా! ఆదే ఇందును భావింపవంయునని తాత్పర్యము. 
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ఇట్టు నిక్చితబుద్ది గల మనుజుడు రర్మములందు (పవ ర్తించుచునే 

యుండును, ఆ కర్మము ఫలింపకున్నచో వ్యథ చెందడు. ఫలించినచో పొంగి 

పోవడు, 

త్మత్రేయ మనుమా[తా మే కీమసేన వివక్షితా, 

నైకా నసిద్ధి ర్యకవ్యా శత్రుభిః సహ సంయుగే. 18 

థభీమసేనా! ఇందు నిశ్చాయమేదో నే సను చెప్పగోరుచున్నాను. ఏ త్రువులతో 

పోరు కలిగినపుడు తప్పక జయమే కలుగునని చెప్పజాలము, 

నాతి పహీణరశ్మిః స్యా తథా భావవిపర్యయే, 

విషాద మర్చేద్ గానిం వాఒ ప్యేత మరం (బ్రవీమి తే, 14 
(se) థి 

అనుకొన్నది తారుమారై నపుడు వెల తెల పోరాదు, నిషాదమును పొంద 

రాదు. నీరుగారి పోరాదు. ఈ విషయమును నీకు చెప్పుచున్నాను. 

కోంభూతే ధృతరాష్ట్రస్య స సమీవం (పావ్య పాణ్ణవ, 

యతి షే (పశమం కరుం యుష్మదర్ల మహా పయన్. 15 
థ్ 

రేపు ధృతరాష్ట్రుని కడ కరిగి, మీ వని చెశకుండ శాంతి గావించుపికు 

యత్నింతును. 

శమం చ చేతే కరిష్య ని తతో౬న నం యశో మమ, 

' భవతాం చ కృతః కామ సేషాం చ (గేయ ఉ తమమ్. 16 

వారు భాంతి పొందుదురేని దానివలన నాకు అంతులేని గ్రీర్తి కల్లును, 

మీ కోరికయు నెరవేరును. వారికి గొప్పమేలు చేకూరును. 

18. పై విషయమును (పకృతార్థమున సమన్వయించుచున్నారు. అను 
మాతా య నిగ్పయము ల “మాతం కార్చే ఒ వధారణే' అని కోశము. 

నపుంసక లింగ శబ్దమును త్రీలింగముగా వాడుట ఆర్షము. 

14. [వవాణరశ్మిః - (పభ తరిగిపోయినవాడు; న అర్భేత్ - వొందరాదు, 

16, తే అను పదమును కురవః అని దానితో కలిపి అర్థము చెప్పుక 
(0 wf వలయును. ఆ కిరపులు. 

SMB.4 (11) 

Ww 
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తే చే దఖినివే కనే నాభ్యు పెష్య ని మే వచః, 

' కురవో యుద్ధమేవ్యాత ఘోరం కర్మ భవిష్యతి. 17 

అట్టుకాక ఆ కౌరవులు మొండిపట్టు పట్టి నా మాట వినక యుద్ధమునకే 

సిద్ధపడినచో మహా ఘోరము సంభవించును. 

అస్మిన్ యుద్ధే భీమసేన త్వయి భారః సమాహితః, 

ధూ రర్జునేన. ధార్యా స్యా ద్వోఢవ్య ఇతరో జనః. 18 

భీమసేనా! ఈ యుద్దమున ఖారమంతయు నీయందే నిలిపితిమీ. . 

అరును డొక కొమ్ము కా కాయును, “తక్కిన బరువంతయు తక్కినవారు పూనుదురు. 
ta 

అహం హి యనా వీభత్యో ర్భవితా సంయుగే సతి, 

. ధనజ్ఞాయసై స్యెష "కామో నహి యుద్ధం న కామయే. 19 

యుద్ధమే అయినచో నేను అర్జునునకు ఏ సారథి నగుదును, ఇది అర్జునుని. 

కోరిక. నేను యుద్ధము చేయగోరనసి కాదు. 

తస్మా దాళజ్య_మానో౭ హం వృకోదర మతిం తవ, 

గదతః కీ బయా వాచా తేజసే సముదీపితమ్. 20 

ఆ కారణమున, వృకోదరా! సీవు మగతనము లేని వలుకు పలుకగా 

సీ బుద్ధి యేమో తెలియక దానిని ఎనసన [దోసితిని, 

ఇతి శ్రీమహాభారళే ఉద్యోగ పర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

కృష్ణవాక్యే స ప్రస వతితమో౬ధ్యాయః 

ఇది శ్రీ మహాభారతము ఉద్యోగ పర్యమున భగవద్యానవర్యమున 

కృష్ణ వాక్యము గల డెబ్బదియేడవ అధ్యాయము. 

ఎంజి అ పటా 

17. అభినివేక్యన్తే చేత్ _ పట్టు పట్టుదురేని న. అభ్యుపైవ్యని చేత్ _ 
పట్టించుకొన రేని; 

18. నీముడు రథమువంటివాడు, అర్జునుడు గుబ్బమువంటివాశని తాత్పర్యము. 

19. నహి యుద్దం న కామద _ నెను యుద్ధము కోరనని కాదు, నిజమునకు 
శః 

da లలు. Bae 
నని యుద్ధము (Ore SAN అను, చేయగో రుదును. గొని అర్జునుడు సారఖ్యము 

వ బ్ో, వ్ ఇం my జో ఇ ఖ్ జ్ చేయమనియే యగగెను. కావున ఆ పనినే చేయదునని భావము. 
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డెబ్బదియెనిమిదవ అధ్యాయము 

అర్జునవాక్యమ్ 

అర్జునుని పలుకు 

అర్హున ఉవాచ-అర్జును డిట్లు పలికెను. 

ఉక్తం యుధిష్టిరేణైవ యావద్యాచ్యం జనార్థన, 

తవ వాక్యం తు మే (శుత్వా (వతిభాతి పరంతప, l 

జనార్దనా! చెప్పవలసిన దంతయు యుధిష్టిరుడే చెప్పెను. కొని సీ మాట 

ఏన్న నాకు ఇట్ట నిపించుచున న్నది. 

నైవ (ప్రళమ మృత త్వం మన్యసే సుకరం ప్రభో, 
లోభా ద్వా ధృతరాష్ట్రస్య దై న్యాద్వా సముపస్థితాత్ . లి 

ధృతరాష్ట్రిని లోభమువలననో మనకు దైన్యము వచ్చిపడుననియో 

ఇచట కాంతి యగుట సుకరమే కాదని సీపు తలపోయుచున్నా వు, 

అఫలం మన్యసే వా౬పి పురుషస్య వరాక్రమమ్, 

న చాన్తరేణ కర్మాణి పొరుషేణ బలోదయః. న్ 

మానవు డందరను రక్షింవ బూనుకొనుట నిషృలమసియు సీ తలంపు. 

అంతయు పూర్వక ర్మమును బట్టియే జరుగును కాని కేవలము ఫొరుషము వలన 

బలము పెంనొందదసియు సీ భావన. 

బి దెన్యాద్యా ఆ మాదైన నదె దై న్యమువ వలన. 

౪. పరా, కనుమ్ _ ఇచట ఈ పదమునకు సందర్భమును బట్టి అంద రను 

రశ్నించు రకము అను నర్థము (గహింపపలయును. 

కర్మాణి - ఏవమునరు ఏిత్తనముం వంటివగు పురా క్యతఠర్మములను, 

అ సరల య వల 4 సరు షే -_ శీవలపోడుషముజేత, “Td dhs జు 

బలము పెరుగుట, నస్యాతి ఎ రలుగదు. 
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తదిదం భాషితం వాక్యం తథాచన తథై వ తత్, 
న చెత దేవం [(దష్టవ్య మసాధ్య మపి కిఖ్బాన, bh 

కం యట 

నీవు వలికిన మాటయు నది యట్లిదే. కాని కాంతిని సాధించుటయు నీకు 
అసాధ్యమైనదిగా నాకు కానరాదు. 

కించైత న్మన్య సే కచ్చి మస్మాక మవసాదళమ్, 

కుర్మన్లి తేషాం కర్మాణి యేషాం నాసి ఫలోదయః. ర్ 

కృష్ణా 1 మేమందరము నశించు ఈ యుగ్ధ మను సంకటమును నీ వంగీ 
కరింతువా ? ఏ ఫలమును సాథింపని మనుజుల కర్మములు పిాంసీంచునవే 
యగును గదా! 

లీ, 

" హెంసాయామ్ అను ధాతువునుంకి యే 

- కరింపగి 

త్ తి బీ కా లి శ ఇల a శ జ స్వ ? తదిదం భాషితం వాళ్యమ్ _ “నేను యుద్దమును కాంశించుట లేదనను 
అని నీవంటివే, తథెవ తక్ _ఆ మావ అట్టిదే, తథాచన _ అయినప్పటి 

. _కిని- నిజమునకు యుద్ధమగుట నా కష్టము కానప్పటికిని నీ మాటను బట్టి 
యుద్దమే యగు ననుకొందము అని తాత్పర్యము. శాంతిని సొధించు . 
టయు నీకు శక్యమే అనుచున్నాడు. ఏవమ్ _ అదే విధముగా, ఏతత్ 
అపి _ ఇదియును . కాంతిని సాధించుటయు; కిళ్నాన - ఏ మా(త్రమును, 
అసాధ్యమ్ '_ సాధ్యము కానిదిగా! న (దష్టవ్యమ్'_ చూడరానిది, నీవు 
తలచుకొన్నచో కాంతిని కూడ సాధింపగలవని తాత్పర్యము. 
ఏతత్ కృచ్చమ్ _ ఈ యుద్ధ మనెడు సంకటమును; అస్మాకమ్ _ మా 
కురుపాండవుల(ను ); అవసావకమ్ _ నాశనము చేయుదానిని; మన్య సే- 
కిమ్ _ అంగీకరింతువా యేమి ? యేషాం _ నీ మనుజులయొక్క, ఫల. 
ఉద యకః.ఫలము సిద్ధించుట; నొ స్తి-లేదో; తేషామ్_ఆ నరుల; కర్మాణి. 
కర్మములు; కుర్వన్తి - హింసించును. ఈఈ కుర్య ని అనునది క్యా 

ర్పడిన రూవము. 'కృణ్య ని) అను” 
దానిశి ఆర్షరూపము, లేవా లేఖక | ప్రమాచము వలన ఏర్పడినది, 

ఫలము సాధింపని కర్మ ములు హింసించుటకే తప్ప మణి దేనికిని 
కొరగావని తాత్పర్యము. దందముతో సాధింవదగిన కో తువునందు 
సామము పనికిరాదని న్యాయము. దానిని బట్టి (బదుకు తెరువు కూడ 

| 

“ఇను 
టౌ 

గోరని కౌరప్పలయందు సాకుము దుష్మరమని తొత్సర్యము. 
n జొర మ్యట జ్యే wrt జ అమయినచొ సామము నేల కొ రుచుగ్నావు ? అను (పళ్నకు సమాధానమును 

ఇక అ 

ప్ కరమున బప్పుచున్నా రు న ర 9) ట్ 
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సంపాద్యమానం సమ్యక్ చ స్యాత్ కర్మ సఫలం (ప్రభో, 
స తథా కృష్ణ వర్తస్వ యథా శర్మ భవేత్సరై 8. (ఎ 

(ప్రభూ  చేయుపని చక్కగా నెరవేరినచో సథలము అగును. కృష్ణా! 

పరులతో శాంతి యగు తీరున సీవు మెలగ వలయును, 

... పాబ్దవానాం కురూణాం చ భవాన్నః ప్రథమః సుహృత్, 
సురాణా మసురాణాం చ యథా వీర (పజావతిః, 7 

దేవతలకు రాక్షసులకు (ప్రజావతి యెల్లో యశ్లే నీవు సాండవ్పలకును, 
కొరవులకును కావలసినవారిలో ముఖ్యుడ వు. | 

కురూణాం పాజ్ఞవానాం చ ప్రతివత్స్య నిరామయమ్, 

అస్మద్ధిత మనుష్టానం. మన్యే తవ న దుష్కరమ్.. . 8 

కౌరవులకు పొండవృలకు కుశ లమును సాధింప్తము. మా అందరకు హిత 

మును కూర్చుట నీకు దుష్కరమని నే ననుకొనను, 

ఏవం చ కార్యతా మేతి కార్యం తవ జనార్దన, . 
' గమనా దేవమేవ త్వం కరిష్యసి జనార్దన, లి 

ఇట్టయిననే నీ పని బౌచిక్యమును పొందును. ఇట్లు సీవేగుట వలననే. ఆ 
వని సాధింపగ అవు. 

చికీరిత మథాన్యతే తస్మిన్ వీర దురాత్మని, 

( చ తత్సర్వం యథా తవ చికీర్షితమ్. 10 

ఓయి వీరుడా! ఆ దువాళ్ముని యందు మతణేదేని సీవు చేయగోరుదువేని ఆది 

యంతయు సీ కీరిక[ప్రకారమే రాగలదు, 

. 6, మనము చేయు పని ఏ లోపము లేకుండ నిర్వహించినదో ఫలితము 

కొనుచో అటి వారి నుండియు సామోపాయమున కార్యసా ఫల్యము 
టి 

' సిదించుననుట వ్యంగ్యము. 
(న ఖు 
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శర్మ తైః సహ వా నోఒస్తు తవ వా యచ్చికీర్షితమ్, 

నిదార్యమాణో యః కామ స్తవ కృష్ణ స నో గురుః, 
న సనారతి దుషాత్మా వధం ససుతబానవః, 11 

Ch ట థి 

కృష్ణా! మాకు వారితో శాంతియే యగుగాక! లేదా నీ వేది చేయగోరితివో 

_ యదియే యగుగాక! నీవు విచారించి నిర్ణయించిన నీ యిష్టమే మాకు గురువు. ఆ 

తుష్టాత్ముడు కొడుకులతో బందుగులతో వధమునకు తగినవాడు కాడని మా 

భావము కాదు, 

యేన ధర్మసుతే దృష్టా నసా శ్రీ రుపమర్షితా, 

యచ్చాష్యపశ్యతోపాయం ధర్మిష్టం మధుసూదన, 12 

ఉపాయేన నృశంసేన హృతా దుర్జ్యూతదేవినా, 

ఆ నీచనకు ధర్మరాజునందు కానవచ్చిన సంపదను చూచి కన్ను 

కుత్తైను. దానిని సాధించుటకై మిక్కిలి ధర్మమగు ఉపాయము వానికి తోచలేదు, 
అతి(కూరమగు జూధమను ఉపాయముతో కపటమార్గమున దానిని కొల్ల 

గొట్టెను, 

క్షే, కృష్ణునితో తనకు వ్యవహారరీతిలో అధి|పాయభేద మున్నట్టు వలికినను 

అర్జునుడు తత్త్వమును చెప్పుచున్నాడు. విచార్యమాణః కామః - నీవు 
చక్కగా విచారించి చేయదలచినది; నః _ మాకు; గురుః _ ఉపదేశించు 

నది, మే మట్టు నడుచుకొందుమని భావము. “ప్రాణమునకు (ప్రాణము, 
కంటికి కన్ను, చెవికి చెవి, మనస్సునకు మనస్సుగా (బ్రహ్మము నెరిగిన 

వారు నిశ్చయింతురు' అను (డుత్యర్థమువలన నా మనస్సునకు సీపె 

(పభుడవు. కావున సీ యిచ్చయే మమ్ము నడుపునది యగును. = అని 

అర్జునుని భావన. నిజమునకు నీ యిచ్భయే తగినదని “న స నార్హతి' 
ఇక్యాదివాక్యముచే చెప్పుచున్నాడు. దుర్యోధనుడు దుష్టబుద్ధి కనుక 

పుతులతో బంధువులతో వధశే అర్హ మైన వాడని నీవు తలచునదియే 
యు కనని తాత్పర్యము. 

18. _ ధర్మిష్టమ్-యద్ధము మొదలైన ధర్మమార్షమును. 
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కథం హి పురుషో జాతః క్షతియేషు ధనుర్ధరః, 

సమాహూతో నివ రేత (పాజత్యాగేఒప్యువస్థితే. 18 

క్ష త్రియకులమున పుట్టిన ధనుర్భనుడు జూదమునకై ' పరుడు పీలువగా 

ప్రాణము పోయెడు పరిస్థితి దాపురించినను ఎట్లు మరలును? 

అధర్మేణ జితాన్ దృష్ట్యా వనే ప్రవాజితాం స్తథా, 

వధ్యతాం మమ వార్టేయ నిర్ణతో౬సా సుయోధనః, 14 

ఆ దుర్యోధనుడు ఆధర్మముతో మమ్ములను గెలుచుటను, అడవులకు 
మమ్ము (కోలుటను గాంచి, కృష్ణా! వాడు నాకు వధ్యుడని సీవు నిశ్చయించితివి, 

నవైతదద్భుతం కృష్ణ మిత్రార్థే యచ్చికీర్షసి. ౨. 
చెలిమిగల మాశ్రై నీవు చేయగోరిన దానియందు అచ్చెరువు వడవలసిన 

దేమియు లేదు, 

[కియా కథం చ ముఖ్యా స్యా న్మృదునా చేతరేణ వా. * 15 

అథవా మన్యసే జ్యాయాన్ వధ సేషా మన నరమ్,' 

తదేవ [క్రియతా మాక న విచార్యమత స్యయా, 16 

సామముచేతనో, డానికంపె థిన్నమగు దండముచేతనో మన కార్యము 
ఎట్టయినను ఫలపంతము కావలయును, అట్టుకాక వారి వధయే మేలై నదిగా 'సీవ్ఫ 

తలచినచో అట్లే కానిమ్ము, ఆ పిదవ నీవు విచారింపరాదు. 

జానాసి హి యథై తేన [దౌపదీ పావబుద్ధినా, 

పరికిషా సామ మధ్యే తచ్చ తస్యోవమర్షితమ్. 17 

ఆ పాపణుద్ధి నిండు సభలో (ద్రౌవది నెంత కష్టపెమైకో సీ వెరుగుదువు, 
ఆ నీచుని ఆ పాడు పనిని కూడ మేము సహించితిమి. 

18. వృతా.సంవద కొలగొటబడినది. 
' (sp) రు 

14. సమాహూతః (ద్యూతమునకు) పిలుపబడినవాడు. 

15. నిర్గతః_ -నిశ్సయింపబడినవాడు; కథం చ-ఎట్టయినను, ముఖ్యా - ఫలము 

నిచ్చునరి; మృదునా- సాకుముచేశ, ఇతరేణ వా-యుర్గము చేతనై నను, 
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స నామ సమ్యగ్య రేత పాబ్లవేష్వితి మాధవ, 

న మే సంజాయతే బుద్ధి ర్బీజము పమివోష దే. 18. 

మాధవా! వాడు పొండవులయందు తిన్నగా (పవ _్తించునను బుద్ధి నాకు 

నిశ్చయముగా గలుగుట లేదు. మేము చేసినదంతయు వాని యెడ చవిటినేలలో 

విత్తిన వితనమువలె నైనది. 

తస్మాద్యన్మన్యసే యుక్తం పాణ్ణవానాం హితం చయత్, 

తథాప కురు వార్షేయ యన్నః కార్యమన న్ల్రరమ్. 19 

విం 

కృష్ణా! కావున పాండవు లేది చేయవలయునో, వారి 'కేది మేలై నదియో, 

సీవు తలచినట్లు వంటనే చేయము. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

అర్దునవా క్యే అషస ప్రతితమోఒధ్యాయః. 
2 రి , 

ఇది. శ్రీ మహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున భగవద్యానపర్యమున 

అర్హునవాక్యముగల డెబ్బదియెని మిదవ అధ్యాయము, 

18. నామ- నిశ్చితముగా; సః. జి దుర్యోధనుడు; పాజ్దవేష - పాండవుల 

విషయమున; సమ్యక్ - తిన్నగా, వర్తేత - (పవ ర్తించును అను; 

బుద్ధిః _ తలపు; మే _ నాకు; న సంజాయతే _ కలుగుట లేదు. 

_ వాడెన్నటికిని తన తప్పు తెలిసికొని బుద్ధి మార్చుకొనడని భావము. 
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డెబ్బదితొమ్మిదన అధ్యాయము 

శ్రీకృషే నార్గున కథన స్యో త్తరదాన మ్ 
6 లి 

శ్రీ కృష్ణుడు అర్జు నుని మాటకు బదులు చెప్సుట. 

(క్రీ భగవానువాచ_గశ్రీభగవాను డిట్టు పలికెను. 

ఏవమేత న్మహబాహో యథా వదసి పాణివ, 

పాణ్ఞవానా౦ కురూణాం చ (వతివత్స్యే నిరామయమ్. 1 

పాండుకుమారా! మహోదాహూ! సీవు వలికిన మాట అట్టిదె. పాండవులకు 

కౌరవులకు కుగలము కూర్తును. 
సర్వం త్విదం మమాయ తం వీఛభత్సో కర్మణోర్ద్వయోః, 

కేత్రం ప రసవచ్చుద్ధం  కర్మణై వోవపాదితమ్. ల్లి 

యితే వర్షాన్న కౌ నేయ జాతు నిర్వర రయేత్ ఫలమ్. 

తీయి వీభత్సూ! ఈ రెండు పనులలో అందరకు రుశలము కూర్చుట 

యనునది నామీద నిలిచియున్నది. చక్కగా దున్నిననేం కొలుపు మొక్కలు 

లేనిదై నీటితో తడిసియున్నది. కాని వర్షము జేనిచ్ * ఎన్నటికిని వంట నొనగదు 

గదా! 

సర్వమ్ - అంతయు; మమ - దూఠనైన నాయొక్క; అదీనమ్ _ వళ 

మున నున్నది; రర్మణా య దున్నుట చేత, నూతిసిరు పెట్టుట ముదలగు 

దానిచేత; ఉద్ధమ్ _ కలుపు లేకుండ చేసిన, రనసపత్ _ తడిసినదిగా; 
చ డొ బం. సీ మ స్ 

ఉవపాదితమ్ -_ చెసిన సు . పొలము. 

బొత్తుగా వర్గము లే లేని పంట వండని చిధముళ దె వానుళూల్యము 

లేనిచో పుషష [పర కర్న ముకూరో శేనబముగా నలదాయకము కాదని 

భాపము, 
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తత వై పౌరుషం |[బూయురాసేకం యత్ర కారితమ్. లి 

తత్ర చాపి (ధువం ప శ్యేచ్చోషణం దైవవారితమ్, 

తదిదం నిశ్చితం బుద్ధ్యా పూర్ప్వైరపి మహాత్మభిః. 4 

తడుపుట వరకు చేసిన ఆ పనినంతటిని పురుషకార మందురు. అయినను 

బావి మొదలగునది యెండిపోవుటయు నిశ్చయముగా కానవచ్చుచున్నది. అది 
దైవము చేష్ట, ఇది యిట్టని మహాత్ముంగు పూర్వులు నిశ్చయించిరి. 

దైవే చ మానుషే చైవ సంయుక్రం లోకకారణమ్, 

అహం హి తత్కరిష్యామి పరం పురుషకాగతః. ర్. 

దైవంతున మయా శక్యం కర్మ కర్తుం కథంచన. 

లోకమునకు హితము కూర్చు సాధనము దై వమునందు; మనువ్య 

యత్నమునందును కలిసి నెలకొనియున్నది. నేను మాతము పురుష పయత్న 
మును తుడిదాక చేయుదును. దైవమగు కర్మము మార్చుటకు నాకెన్నటికిని 
సాధ్యముకాదు. 

సహిధర్మంచ లోకం చ త్యక్వా చరతి దుర్మతిః, 

నహి సంతవ్యతే తేన తథారూ పేణ కర్మణా. గ్ర 

ఆ దుర్మతి దుర్యోధనుడు ధర్మమును కై కొనక, లోకమును లెక్కగొనక 

తిరుగుచున్నాడు. అట్టి నీచకార్యమునకు ఏ మాత్రము బాధపడడు. 

తథాజఒపి బుద్ధిం పాపిష్టాం వర్ణయ న్యస్య మ న్రిణః, 

శకునిః సూతపుత్రశ్చ [భ్రాతా దుఃశాసన సథా. 7 

మరియు ఆతనికి బుద్ధులు గరపు శకుని, కర్టుడు, తమ్ముడు దుక్భాసనుడు 

అతని పాపిష్టమగు బుద్ధిని పెంచుచునే యున్నారు. 

సహి త్యాగేన రాజ్యస్య న శమం సము పైష్యతి, 

అంత రేణ వధం పార్థ సానుబన్టః సుయోధనః, 8 

5, సంయుక్షమ్ _ కూడియున్నది; లోకకారణమ్ - లోకహితసాధనము. 

6. బైవమ్ _ పూర్వకర్మవలమైన, కర్మ - కర్మమును; కర్తుమ్ _ అట్టు 

కాకుండ చేయుట; మయా న శక్యమ్ - నాకు సాధ్యము రాదు. 
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ఆ దుర్యోధనుడు తనవా. రందరితోపాటు చావనై న చచ్చును గాని 

రాజ్యము నొసగి శాంతి నొందడు. 

న చాపి వణిపాఠేన త్యక్తు మిచ్చతి ధర్మరాట్, 

యాచ్యమానశ్చ రాజ్యం స న పదాస్యతి దుర్మతిః. 9 

ధర్మరాజు (మొక్కులు చెల్లించియైనను రాజ్యము: వదలగోరడు, ఆ దుష్ట 

బుద్ధి ఎంత వేడినను రాజ్యము నొసగడు, 

నతు మన్యే స తద్వాచ్యో యద్యుధిష్టిర శాసనమ్, 

ఊకం [ప్రయోజనం యత్తు ధర్మరాజేన భారత, 10 

ధర్మరాజు పలికిన అయిదూళ్ళిమ్మ న్న పలుకును ఆ దుర్యోధను నకు 

చెప్పరా దనియే నా భావన, 

తథా'పావస్తు తత్సర్వం న కరిష్యతి కౌరవః, 

తస్మిం శ్చా[కియమాణే౬ సొ లోకే వధ్యో భవిష్యతి. 11 

ఆ పాపాత్ముడగు దుర్యోధనుడు అది యెొట్టును చేయడు. అట్టు చేయని 

కారణమున ఆతడు లోరమున వధ్యుడు కాగలడు, 

నమమ చాపి స వధ్యో హి జగత శ్చాపి భారత, 

యేన కౌమారకే యూయం సర్వే విప్రర్భతాః సదా, 12 

వాడు నాకే కాదు. లోకమున రంతటికి పధ్యుడు, ఏలయన పిన్నతనము 

మిమ్ముల నందర నెల్లవేళల పీడించను. 

వ్మ్పలు ప్ర పంచవో రాజ్యం నృశంే సన దురాత్మనా, 

న చోవ పశామ్యతే పాపః (శ్రియం దృష్ట్వా 6 యుధిష్టిరే. 18 

ల తూరాత్ము డు సొవబుది మీ రాజ్యమును గొంగొపిను, ధర్మరాజు 
ఆ (sp) 9. 

కడనున్న సంపదను గాంచి ఆ పాపికి గుండె రుమురుకొ సలేదు. 

10, యుథిష్టిర శాసనమ్ - యుధిష్టి రుడు నిర్దశించిన అయిదూశ్శిమ్మన్న 

మాటను, నవ రవ్యః - చెప్పరాదు. 
అటో 

దానివలన ముస సము గీనుల మను 

భావము తోచును అని భావము, మరియు ఫలితము కూడ న సున్న అనియు 

భావము, 
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అసకృ చ్చాహ్యహం తేన త్వత్కృళతే పార్థ భేదితః, 

న మయా తద్భృహీతం చ పావం తస్య చికీర్ణితమ్. 14 

వాడు మీ కారణముగా నా తోడను ఎన్నో మారులు వగగొనెను. వాడు 

చేయదలచిన పాపపు పనిని నేను పట్టించుకొనలేదు. 

జానాసి హీ మహాబాహో త్వమవ్యస్య పరం మతమ్, 
౨ అల్ల అల వి | , ర్ (ప్రియం చికీర్ణమాణస్య ధర్మరాజస్య మామపి | 

ఓయి మహాబాహూ! నీవును వాని తుదితలం పేమో యెరుగుదువు. ధర్మ 
రాజునకు [ప్రియము చేయగోరు నన్నును ఎరుగుదువు. 

సజ్ఞానం స్తస్య చాత్మానం మమ చైవ పరం మతమ్, 
న్స మం జి అజానన్నివ మాం కస్మా దర్దునాద్యాభిళజ్క స, 16 

వాని హృదయము, నా వరమాభిప్రాయమును చక్కగా ఎణిగి యెజిగి, 
అర్జునా! ఈనాడు ఏమియు నెరుగని వానివలె నన్నేల శంకింతువు? 

యచ్చాపి పరమం దివ్యం తచ్చావ్యనుగతం త్యయా, 

వీధానం విహితం పార కథం శర్మ భవేత్ పరెః. 17 

మరియి నీవు దివ్యమగు విధానమును ఆచరించి దిగివచ్చితివి, పార్గా! ఆ 

శ తువులతో శాంతి యెట్టగును? 

యత్తు వాచా మయా శక్యం కర్మణా వాఒపి పాణివ, 

కరిష్యే తదహం పార్థ న త్వాశంసే శమం పరైః, 18 

కుంతీతనయా! మాటతో, చేతతో చేయగలిగిన దెల్ల చేయుదును, కాని 

వారు కాంతి నొందుదురని నేను భావింపజాలను. 

16. అభిళంకసే - నేను కాంతిని కోరుట లేదని శంకించుచున్నాపు. 

17. చివ్యం విధానమ్ - భూభారమును తొలగించుటకు స్వర్గమునుండి 

దేవత లఅవతరించుట అనునది. 
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CA 

కథం గోహరణే హ్ఫ్యుకో నై తచ్చర్మ తథా హితమ్, 

యాచ్యమానో హి భీష్మేణ సంవత్సరగలేఒధ్వని. 19 

గో|గహణసమయమున అజ్ఞాత కాలసంపత్స రము పూర్తికాగా తిరుగు 

దారిలో ఫీన్ముడు ఈ శాంతినే కోరి [బతిమాలి హితము చెప్పలేదా ? 

తదైవ తే పరాభూతా యదా నంకల్పితా స్వయా, 

లవశః క్ష్షణశ శ్చాపిన చ తుష్టః సుయోధనః, 20 

ఆనాడే నీచేత చావవంసినవారు తప్పించుకొనిరి. ఏ కొంచెమో రాజ్యము 
మనము గై కొన్నను సుయోధనుడు తృ ప్తిపడతు. 

సర్వధా తు మయా కార్యం ధర్మరాజస్య శాసనమ్, 

విభావ్యం తస్య భూయళ్ళ్చ కర్మ పావం దురాత్మనః. 2] 

జ్ షయ త. వా ౯ ౬ 4 చ 
కానిమ్ము. నను ధర్మరాయా శాససము నెట్టును చేయవలయును, ఆ 

దురాత్ముని పాపకర్మమును గూర్చి మరల విచారింతము. 

ఇతి శ్రీమవాఖారతే ఉద్యోగవర్వణి భగవద్యానవర జి 
భ్రీకృష్ణవాశ్యే ఊనాశీతితమో ౬ధ్యాయః. 

ఇది (శ్రీ మహాభారతము ఉద్యోగవర్వమున భగవద్యానవర్వమున 

గ్ 
(శ్రీకృషవాళక్యముగల డెబ్బదితొమ్మిదవ అధ్యాయము. 

అజా 0 ఫలా 

| గ్గే న అన అన ణా జ జ ఇఒ, 3 శ త 19. భమ్మడు బుట్టిగించి హితము చెప్పినను అ చుపుడు దానిని వటించుకొను 
యు టి 

20), సంకల్సితాః ల వధ్యులుగా నిష్చయింవబడిపవారు 

అప _ కొంబెమెన రాజ్యము నుడ. ము బీ 

21. ఏభావ్యయి - నిబారణీయుము. 



అ శీ తిత మోఒధ్యాయః 

ఎనుబదియవ అధ్యాయము 

నకులస్య నివేదనమ్ 

నకులుని పలుకులు 

నకుల ఉవాచ -నకులు డిట్లు వలికను. 

ఉ కం బహువిధం వాక్యం ధర్మరాజేన మాధవ, 

ధర్మజ్ఞన వదాన్యేన శ్రుతం చెవ హూ త క్త్వయా, క్షే 

మాధవా! ధర్మము చక్కగా ఎజిగినవాడు, పలుకు పొందు తెలిసినవాడు 

అగు ధర్మరాజు ఎన్నో తీరులు గల పలుకు పలికెను, నీవును అదియంతయు 

వింటివి, 

మత మాజ్ఞాయ రాజ్ఞశ్చ ీమసేనేన మాధవ, 

సంశమో బాహువీర్యం చ భ్యాపితం మాధవాత్మనః. 2 

మాధవా! రాజు భావమెరిగి భీమసేనుడు తనదైన చక్కని కాంత లక్షణ 
మును వెళ్లిడించేను. తన భావము ననుసరించి భుజముల సత్తువను వర 

పరచెను, 

తథైవ ఫాలునేనాపి యదు కం త త్వయా (శతమ్, 
ఆత్మన శ్చ మత౦ వీర కథితం భవతా౬సకృృత్, బి 

వి, రాజ్ఞః మతమ్ ఆదాయ _ రాజైన ధర్మజుని అభి ప్రాయము ననుసరించి; 

సంశమః _ చక్కని శాంతి, ఖ్యాపితః - వక్కాణింవబడినది; ఆత్మనః, 

మతమాదాయ - తన అభ్మిపాయము ననుసరించి_బాహువీర్యం, చ.భుజ 

బలమును, ఖ్యాపితమ్ _ వక్కా_ణింపబడినది _ అని అర్థము చెప్పుకొన 

వలయును. ఈ కోక్రమున నూధవశోబ్దమును రెంగుమారులు ఉపయో 

గేందిరి. మొనబిదా వికి తుధుదేనమున పుట్టినవాణ నియయు ౬ దేంగ నాని కి 

మా_ంక్ష్మీ - ధవుడనియు సర్గములు (గహింపనగును. 
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అచ అర్జునుడు పలికినవయు సీవు వింటిని. పీరుడా : సీ అఖ్నిపాయమును 

పలుమారులు వక్కా_ణించితివి. 

సర్వమేత దతిక్రమ్య (_శుత్వా వరమతం భవాన్, 

యృ్మత్సా ప్రకాలం మన్యేథా సత్కుర్యాః పురుషోత్తమ. h 

ఇతరుల భావమును విని యుంటివి. పురుషోత్తమా ! దిని నంతటిని 

అటుంచి, కాలమున కేది తగునని నీకు తోచునో యది చేయుము, 

తస్మిం స్తస్మిన్నిమి తే హి మతం భవతి కేశవ, 

[పా వకాలం మను ష్యాణ క్షమం కార్యమరిన్లమ, స్ 

కేశవా ! ఆయా కారణములను బట్టి మత భేదము లేర్పడును. కొని 

కాలమునకు తగిన దానిని మనుష్యుడు చేయుచుండవలయును, 

అన్యథా చినితో హ్యర్థః పునర్భవతి సో౬ఒన్యథా; 

అనిత్యమత యో లోకే నరాః పురుషస తమః. 6 

పురుషోత్తమా! మనమొక తీరున తలచినది మరియొక ఏథముగా నగు 

చుండును, తోరమున నరుల బుద్ధులు నిలుకడగా నుండవు (ఒర తీరుననుండవు). 

అన్యథా బుద్ధయో హ్యాస న్నస్మాసు వనవాసిమ, 

అద్భశే ష్యన్యథా కృష్ణ దృశ్యేషు పునర న్యథా. 7 

5, తస్మిన్, తస్మిన్, నిమి లే - అయా నిమి తములను బట్టి కుల శేష్టుడగు 
(0 

లు. ఖల aM, wo am rd | ౬ 
ధర్మరాజు కులచ్చెటము చేదరావని అధి పాయపడును, జుట్టుపట్టి తన్ను 

& Ww CA) రు 4 

హింసించిన కారణమున (ద్రౌపది పగవారిని నామరూవములు లేకుండ 

ల లో న ఖలీ ఇ, ఇ? “1 , 

తుడిచివేయవలెనని భావించును, ఇట్టు అనేకభావములతో కాలమున కేటి 

తగునా నీవది చేయవలయునని నరులుని తాత్సర కము, 

ఆనిత్యమతయ - తణతణము నూరుదుందు బుద్ధిగ లవారు. 

శి లాప్ జట్ల Oo షో లి 

కేవలము వ్య కిని బట్టియే మతభేదము లుండుసనియు భాచింపరాదు. 
ల 

ఒక వ్యక్తికే అవస్థాభేదములను బట్టియు అభి[ప్రాయభేదము. లేర్పడ 
nn Gm ల్ 04 

వచు నని చెహుచునాా రు. అదా _ ఆజాతవాసకాలమున ఎవరికి 
శ్రీ మున్న 9 స్త న య్య 

రానరాపంత గడుపుట యెట్లా అనియే తపన. టృళ్యేషు - ఇప్పుడా 

ime AAD nH చర an గు అని 
1 

స అస్సి wf 
తటాతిటొ, 
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గాల ఇ 
మేము అడవృలలో నుంచోగా మా ముద్డు లోర విధముగా నున్నవి, అజ్ఞాత 

వాసమున వేరొక విధముగా నున్నవి. ఇవ్పుడందరకు కానవచ్చునపుడు మీరి 

యొక విధముగా నున్నవి. 

అస్మాక మపి వార్డేయ వనే విచరతాం తదా, 

న తథా (వణయో రాజ్యే యథా సంప్రతి వరతే. 8 
అడవులలో తిరుగునాడు, కృష్ణా! మా కివ్పటివలె రాజ్యాశ లేదు, 

నివృ తవనవాసాన్నః (శుత్వా వీర నమాగతాః, 

అమవాద్యా హి సప్తేమా స్వ్మత్పసాదా జ జనార్దన. 9 

మేము వనవాసము ముగించుకొని వచ్చితిమని విని సీ దయవలన - 
ఇదిగో _ ఏడకొహిణులు వచ్చి మమ్ము చేరినవి. 

ఇమాన్ హి పురుషవ్యా ఘా నచి న్యబలపౌరుషాన్, 
ఆ తశసా9న్ రణే దృష్ట్యా న వ్యథేదిహ కః పుమాన్. 10 

ఉహింపనలవికాసి బలము, పౌరుషము కలిగి ఆయుధములు చేపట్టిన ఈ 

రుష(శ్రేష్టులను గాంచి ఏ మగవాడు కలత నొందడు ? 

స భవాన్ కురుమధ్యే తం సా న్వపూర్వం భయో తరమ్, 
(బూయా ద్వాక్యం యథా మన్హో న వ్యథేత సుయోధనః. 11 

కొవున కృష్ణా ! నివు వ కొరవుల నడుము 6 దుర్యోధనునితో ముందు 

మెతగా,పిదవ భయము కొలుగునట్టుగా, అ మూఢుడు కలత నొందని విధముగా 
పలుకవలయును. 

యుధిర్థిరం భీమసేనం బీభత్సుం చె చావరాజిత మ్, 
వాదేవం చ మాం చైవ త్యాం చ రామం చ కేశవ. 12 

సాత్యకిం చ్ మహావీర్యం విరాటం చ సహాత్మజమ్, 
[దువదం చ సహామాత్యం ధృష్టద్యుమ్నం చ మాధవ, 18 

కాశిరాజం చ వి[క్రానం ధృష్ట కేతుం చ చేదిపమ్, 
న్ రః (న తియధ్యేత కో యుధి. 14 

పె శ్లోక ములు రెంటిలో ఒక వ్య ర్రికే అవస్థను బట్టి అభి పాయములు 
పటల ఎను నకులుడు నిరూపిలళ్ను. 

10 న వ్యథేక్ = కంతనొందచడు, 
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కృష్ణా ! యుధిష్టీరుని, భీమసేనుని, ఎందును ఓటమి యెరుగని 
వివ్వచ్చుని, సహదేవుని, న్న్ను, నిన్ను, బలరాముని, మహాళక్తి గల సాత్యకిని, 
కొడుకులతోపాటు విరాటుని, మల[తులతో కూడిన [డువదుని, "ధృష్టద్యుమ్నుని, 
పెకి దూకివచ్చు కాశిరాజున్యు. .చేదిరాజగు - ధృష్టకేతువును ఒడలియందు రక్త 

మాంసములున్న ఎవ్వడై నను యుద్ధమున నేదుర్కొన గలడా ? 

స భవాన్ గమనాదేవ సాధయివ్య త్యసంశయమ్,,. 

ఇష్టమర్థం మహాబాహో ధర్మరాజస్య కేవలమ్. 15 

కావున మహాబాహూ ! సిన అచటకు వెన్ళట మా(తముననే ధర్మరాజు 

కోరు (పయోజనమును తప్పక సాధింపగలవు. ఇందు సందియము లేదు. 

విదురశైవ భీష్మశ్చ దోణశ్చ సహ బాహ్టికః, 

(యః సమర్థా విజ్ఞాతు ముచ్యమానా స్వ్యయా౬ఒనఘ. 16 

విదురుడు, నమ్మడు, ద్రోణుడు, వాహ్హైకుడును సీవు చెప్పుచుండ గా 

(కోయ మేదియో తెలియజాలినవారే యగుదురు 

త్తే చైవ మనునేష్యన్ని ధృతరాష్ట్రం జనాధిపమ్, 

తం | చ పావసమాచారం సహామాత్యం సుయోధనమ్. 17 

వారు రాజెన ధృతరాప్ప్రిని, మం|తులతో కూడిన పాపాచారుడగు 

సుయోధనుని చక్కడిద్దుదురు. 
శోతా చార్థస్య విదుర స్వం చ వకా జనార్దన, 

కమి వార్థం నివర్తనం స్థావయేతాం న వర్మని. 18 

విషయమును ఆలకించువాడు “సదురుడు. జనార్దనా! టోధించువాడవు నీవు, 

జారిపోవు ఏ (ప్రయోజనమునై నను మీరిరువురు సరియగు మార్గమున నిలుప 
గలుగుదురు. 

ఇతి (క్రీమహాభారతే ఉద్యోగవర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

నకులవాక్యే అశీ తితమో౭.ధ్యాయః. 

ఇది (శ్రీమహాభారతము ఉద్భోగపర్వమున భగ వద్యానవర్యమున 

నకుల వాక్యము గల ఎనుబదియవ అధ్యాయము. 

wr అ వా 

18. నివర్త నమ్ - జారిపోవుచున్న; అర్థమ్ - (వయోజనమును. 

SMB-5 (11) 



ఏకాశీతిత మో ఒ ధ్యాయః 

ఎనుబది యొకటవ అధ్యాయము 

నమరోద్యోగార్థం సహదేవసాత్యక్యోః సమ్మతేః 

నర్వయోద్ధ్భభథిః సింహనాచైః నమర్థన మ్, 

యుద్ధప్రయత్నమున కై సహదేవసాత్యకులు ఇష్టము చూపగా 
. యోధు లందరు సింహనాదములతో దానిని నమర్థించుట. 

సహదేవ ఉవాచ _ సహదేవు డిట్టు వలికెను. 

యదేతత్క థితం రాజ్ఞా “ధర్మ ఏష సనాతనః, 

యథా చ యద్ధమేవ స్యాత్ తథా కార్య మరిన్లమ. 1 

శ తునంవారకా | ఈ రాజు పలికిన దంతయు ససాతనమగు ధర్మమే. 

కాని యుద్ద మెట్టగునో యట్లు (వయత్నింస వలయును. 

యది వశము మిచ్చేయుః కురవః పాణ్జవెః స 

తథాఒపి యుద్ధం దాశార్హ్య యోజయేధాః సహైవ తెః. బి 

కృష్ణా ! ఒకవేళ “కౌరవులు 'సాండవులతో శాంతినే "కోరినను సీవు వారితో 

యుద్ధమే కూర్చుము, 

కథం ను దృష్ట్యా పాక్ళాలీం తథా కృష్ణ సభ్రాగతామ్, 

అవధేన [పకామ్యేత మమ మన్యుః సుయోధనే. 8 
ఆ నిండు సభలో పాంచాలి నా విధముగా చూచిన నాకు దుర్యోధనుని 

చంవక కోప మెట్లు చల్లారును ? 

యది ఫ్రీమార్హునౌ కృష్ణ ధర్మరాజశ్చ ధార్మికః, 

ధర్మ ముత్సృజ్య తేనాహం యోద్దు మిచ్చామి సంయుగే. 4 

కృష్ణా! ఒక వేళ ఖీమార్జునులును "ధర్మరాజును ధర్మమార్గముననే 
[వవర్తి ర్రింపీనను నేను ఆ ధర్మమున విడనాడి వానితో యుద్ధ రంగ మున ఫోరుటకే 
కోరుదును. 

4. భీమార్జునులు ధర్మమును పట్టి (వేలినను నేను మాతము యుద్ధము 
చేయుటకే ఇష్టపడుదును. 
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సాత్యకి రువాచ - సాత్యకి పలికెను. 

సత్యమా హ మహాబాహో సహదేవో మహామతిః, 

దుర్యోధనవధే శ్రా ని సస్య కోపస్య మే భవేత్. 5 

దొడ్డబుద్ధి గల ఈ సహదేవుడు నిజమాడెను, దుర్యోధనుని వధించినపుడే 

అతని కోపము నా కోపము చల్లారును. 

న జానాసి యథా దృష్ట్వా చీరాజినధరాన్ వనే, 

తవాపి మన్యు రుద్భూతో దుఃఖితాన్ _పేక్ష్య పాణ్జవాన్. 6 

కృష్ణా । అడవిలో నారచీరలు - చర్మములు కట్టుకొని దుఃఖించుచున్న 
పాండవులను గాంచి నీకును కోపము పెల్టుబికినది. అడి యెరుగవా 2. 

తస్మా న్మాద్రీసుతః శూరో యదాహ రణకర్కళః, 

వచనం సర్వయోధానాం తన్మతం పురుషో తమ! 7 

పురుషో త్రమా ! యుద్ధమున రాటుదేలిన శూరుడు మృాదికొడుకు పలికిన 
పలుకు యోధు లంద రకు ఇష్టమైనది. 

వై శంపాయన ఉవాచ-వై శంపాయనుడు చెప్పెను. 

ఏవం వదతి వాక్యం తు యుయుధానే మహామతెౌ 

సుభీమః సింహనాదో2భూ ద్యోధానాం తత సర్వళః. 8 

దొడ్డబుద్ది గల ఆ సాత్యకి ఇట్లు పలుకగా అం దన్నివెపుల మిక్కిలి 

భయము గొలుపీ సింహనాదము చెలరేగెను 

సర్వే హి సర్యళో వీరా సద్వచః |ప్రత్యపూజయన్, 

సాధు సాధ్వితి శైనేయం హర్ష్యయన్లో యుయుత్సవః. 9 

మేలు మేలని సాత్యకి నుప్పొంగ జేయుచు అచట నున్న వీరులందరు 

ఆ మాటను కొనియాడిరి. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

సహదేవసాత్యకివా క్యే ఏకాశీతిత మో౬ఒధ్యాయః 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున భగవద్యానపర్వమున 
సహదేవసాత్యకుల వలుకు గల యెనుబదియొక టవ అధ్యాయము. 

జావ 0 వా 

ర్. మహాబాహో - ఓ కృష్ణా. 



ద్వ్య్యశీతిత మోఒధ్యాయః 

ఎనుబది రెండవ అధ్యాయము 

(దౌపద్యో శ్రీకృష్టనన్నిధౌ స్వియదుఃఖ 

నివేదనమ్, శ్రీకృషేన తస్యాః నమాళ్వాసనం చ. 

. ద్రౌపది శ్రీకృష్ణునకు తన దుఃఖము నెరిగించుట, 

శ్రీకృష్ణు డామె నూరోడించుట. 

వై శమ్పాయన ఊవాచ-వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

రాజసు వచనం |శుత్యా ధర్మార సహితం హితమ్, 

క్రషా ప్ చోకక కృష్ణా దాశార్డ మాగిన మ్మ ఏకకర్శితా. 1 

' ధర్మము, ఆర్థములతో హితమైన రాజు, మాట వినిన [దౌపది మాత్రము 

ధుఃఖముతో కుమిలిపోయినదై కూర్చుండియున్న కృష్ణునితో నిట్లు వలికెను. 

సుతా (దుపదరాజస్య స్వసితాయ తమూర్షజా, 
ధి 

సంపూజ్య సహదేవం చ సాత్యకిం చ మహారథమ్. 2 

భీమసేనం చ సంశా నం దృష్ట్యా వరమదుర్మనాః, 

అక్రపూర్ణక ణా వాక్య మువాచేదం మనస్వినీ. '' 9 

హైడవై న కేశములు గల (ద్రుపదరాజతనయ సహదేవుని, మహారథుడగు 
సాత్యకిని కొనియాడుచు, చప్పగా చల్లారిన భీముని గాంచి గుండెలో కుమిలి 

పోవుచు కన్నులనిండుగా నీరు పెట్టుకొని అభిమానవతియై యిట్టు పలికెను. 

విదితం తే మహాబాహో. ధర్మజ్ఞ మధుసూదన, 

యథా నికృతి. మాస్థాయ (భంశితాః పాబ్దవాః సుఖాత్. 4 

ధృతరాష్ట్రస్య పు|శేణ సామాత్యేన జనార్దన. 

"2. సు అసిత 4 ఆయత, మూర్ధజా _ మిక్కిలి నల్లని" పొడవైన కురులు 
గలది, : 
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మహాబాహూ! ధర్మ మెరిగినవాడా! మధుసూదనా! ఈ పొండుకుమారు 

లను ధృతరాష్ట్రిని కొడుకు, ,వాని మంతులు వంచనకు లోబ రచి యెట్లు సుఖ. 

మునకు దూరము చేసెనో నీకు తెలిసినదే. 

యథా చ సష్ఞాయో రాజ్ఞా మంతం రహసి [ శావితః, 5 

యుధిష్టిర స్య “దాకార్డ తచ్చాపి విదితం తవ, 

యథో కః సజయ సవ తచ్చ సర్వం శ్రుతం త్వయా. 6 

ఆ రాజు సంజయునకు ఏకాంతమున ఏ మం[తము ధర్మరాజు నుద్దేశించి 

వినిపించెనో, ఆ సంజయునకు మన మేమి చెప్పితిమో అది యంతయు నీ వెరుగు 

దువు, 

పజ్బు నస్తాత దీయనాం [గామా ఇతి మహాద్యుతే, 

అవిస్టలం వృకస్థలం మాకనీం వారణావతమ్. 7 
థి టు ది 

అవసానం మహాబాహో కజ్లీదేకం చ పజ్బుమమ్, 

ఇతి దుర్యోధనో వాచ్యః సుహృద ళ్చాస్య కేశవ. 8 

కీయి మహాతేజస్వీ! కేశవా! “అయిదు |గామములు, అవిస్థలము, వృక 

స్థలము, మాకంది, వారణావతము, కడ కయిదవది యేదియో యొకటి - మా 

కిండు” అని దుక్యోధనునకు వాని చెలికాం[డకు చెప్పవలయును! 

న చాపి హ్యకరో ద్వాక్య౦ [శుత్వా కృష్ట సుయోధనః, 

యుధిష్టిరస్య దాశార్త, శ్రీమతః సని మిచ్చతః. 9 

ఈ శ్రీమంతుడు యుధిష్టిరుడు సంధిని కోరుచుండగా ఆతని మాట విని, 

కృష్ణా! దుర్యోధనుడు ఎప్పుడెన అట్టు చేసెనా ? 

అ|పదానేన రాజ్యస్య యది కృష్ణ సుయోధనః, 

సని మిచ్చేన్న క రవ్యం తత్ర గత్వా కథంచన. 10 

ఆ దుర్యోధనుడు రాజ్య మీక సంధి కొడంబడునేని కృష్ణా! అక్కడ కేగి 

సీపు చేయదగిన దేమియు లేదు. 
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శక్ష్యు ని హీ మహాబాహో పాజ్బవాః సృక్వయెః సహ, 

ధార్తరాష్ట్రబలం ఘోరం క్రుద్ధం (పతిసమాసితుమ్. 11 
ఓయి మహాదాహూ! ఘోరమెనదియు, కోపముతో ఉడికిపోవునదియునగు 

సుయోధనుని సేనను పాండవులు సృంజయులతోపాటు ఎదుర్కొనజాలుదురుగ దా! 

హి సామ్నా న దానేన శక్యో౭ర్థమేమ కశ్చన, 
తస్మా తేషు న కర్తవ్యా కృపా తే మధుసూదన. 12 
వారియందు సామముతో గాని, దానముతో గాని సాధించగల అర్ధ మొక్క 

టియ లేదు. కావున, మధుసూదనా! వారియందు నీకు కృపతో పనిలేదు. 

సామ్మా దానేన వా కృష్ణ యేన శామ్యని శత్రవః, 

యోక్షవ్య సే సషు దణ్ఞః స్యా జీ జీవితం పరిరక్షతా,. 18 

సామముతోడనో దానముతోడనో శాంతి నొందని శ|తువుల యెడ, తన 

(బదుకు కాపొడుకొనువాడు, దండమునే (పయోగింపవలయును. 

తస్మా తేషు మహాదణ్లః శే వవ్యః కప మచ్యుత, 

త్వయా చైవ మహాబాహో పాణ్ణవెః సహ సృంజయెః. 14 

కావున ఓ మహోబాహూ! నీవు, పాండవులు, సృంజయులు కలిసి వెను 

వెంటనే వారియందు గొప్ప దండమును (పయోగింపవలయును. 

ఏతత్సమర్థం పార్థానాం తవ చైవ యశస్కరమ్, 

[కియమాణం భవేత్ కృష్ష క్షత్రస్య చ సుఖావహమ్. 15 

ఇట్టు చేయుట పాండవులకు తగిన పని. నీకు దీనివలన కీర్రి కలుగును. 

క తియజాతికి సుఖము సిద్ధించును. 

కతియేణ హి హన్తవ్యః క్షత్రియో లోభమాస్థితః, 

అక్ష్మతియో వా దొళార్హ స్వధర్మ మనుతిష్టతా. 16 

11. పతిసమాసితుమ్ _ ఎదుర్కొని నిలుచుటకు. 
12. కశ్చన అర్ధః _ కాంతి ఉపాయము, 

14. సమర్థమ్ - యు _కృమైనది. 

18. లోభము, ఆస్థితః _ లోభమును పట్టి గట్టిగా నిలిచినవాడు. 
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కృష్టా! లోభము పెకొన్న వాడు & తియుడై నను, ష్ష(తియుడు కాకున్నను 

అట్టివానిని తన ధర్మము సనుష్టించ్చు క్షత్రియుడు చంపనే వలయును. 

అన్య|త బ్రాహ్మణా తాత సర్వపాపే ష్వవస్థితాత్, 

గురుర్హి సర్వవర్ణానాం (బ్రాహ్మణః (వస్ళతా|గభుక్ , 17 

(బాహ్మణుడు ఎన్ని పావములలో మునిగి తేలినను వానిని మ్మాతము 

చంపరాదు. ఏలయన ఆతడు అన్ని వర్గములవారికి గురువు. అందరు కోరి 

యిచ్చిన గౌరవమును అనుభవించువాడు గదా! 

యథా ఒవధ్యే వధ్యమానే భవేద్దోషో జనార్దన, 
స వథ్యస్యావధే దృష్ట ఇతి ధర్మవిదో విదుః. 18 

జనార్దనా! చంపరానివానిని చంపునపు డే పాపము వాటిల్టునో చంపదగిన 

వానిని చంపకున్నను ఆ పాపమే కలుగునని ధర్మవేత్తలు గు రింతురు. 

యథా త్వాం న స్పృశేదేష దోషః కృష్ణ తథా కురు, 
పాణవెః సహ దాశారెః సృష్టయెశ్చ ససెనికె *. 19 

RB యి బై న 

ఈ పాండవులతో, యాదవులతో, సృంజయులతో వారి వారి సెనికులతో 

పాటు నిన్నీ దోష మంటకుండు విధ మాచరింపుము. 

. పునరుక్రం చ వక్ష్యామి విశ్రమేణ జనార్దన, 

కాతు సీమ నినీ మాద్భక్ పృథివ్యా మసి కేశవః. 20 

ఓ జనార్హనా! కేశవా: నీ మీది నమ్మకముతో చెప్పిన మాటనే మరల చెప్పు 
చున్నాను. నా వంటి యింతి ఈ భూమియం దుండునా? 

సుతా దుపదరాజస్య వేదిమధ్యాత్ సముల్తితా, 

ధృష్టద్యుమ్న స్య భగినీ తవ కృష్ణ [పియా సఖీ. 21 

(దుపదరాజు యజ్ఞ వేవికనుండి వెలువడితిని, ధృష్టద్యుమ్నుని తోడ 

.బుట్టువను, కృష్ణా! నీకు (ప్రియమైన చెలిని. 

17. (వసృతా[గభుక్ - ఇచ్చిన మన్ననను అనుభవించువాడు. 
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ఆజమీఢకులం పాపా స్నుషా పాణ్ణో ర్మహాత్మనః, 

మషిహీ పాజ్టుప్కతాణాం పక్చోన్ల)స మవర్చసామ్. లిల్లి 

ఈ ఆజమీథవంశము మెట్టితిని, మహాత్ముడగు పాండురాజు కోడలిని. 

ఆయిదుగు రిం[ద్రులతో దీచైన తేజము గల పొండుకుమారుల పట్టమహిషిని. 

సుతా మే పజ్బభి ర్వీరెః పఖ్బ జాతా మహారథాః, 

అభిమన్యు ర్యథా కృష్ణ తథాతేతవ ధర్మతః, 28 

ఈ వీరు లై దుగురి వలన నాకు మహారథులగు నైదుగురు కొడుకులు 

పుట్టిరి. కృష్ణా! నీ చె్టెలికొడు కభిమన్యు డెట్లో వీరును ధర్మమునుబట్టి సీ కట్టివారే. 
- సాహం కేశ్యగహం (ప్రాప్తా వరికిషా సభాం గతా, 

కా అట 

పశ్యతాం పాజ్టుపుత్రాణాం తవ జీవతి కేశవ. 24 

. అట్టి నేను ఈ పాండుపు[త్రులు చూచుచుండగా, నీవు (బతికియండగా 
జుట్టుపట్టి ఈడ్వబడితిని. సభలో వడరాని పొట్టు పడితిని. 

జీవత్సు పాణుపు తేషు వజ తేష్యథ వృష్షిష, 

దాసీభూతాస్మి పాపానాం సభామధ్యే వ్యవస్థితా. 25 

ఈ పాండుపు[తులు, పాంచాలురు, యాదవులు అందరు (బదికియండ గా 

నిండుకొలువున నిలువబెట్టి నన్నా పాపాత్ములు దాసిని చేసిరి. 

నిరమర్తే ష్వచేషైమ _పేక్షమాణేమ పాణ్బుపు, 

పాహి "సూమితి గోవిన మనసా చి నితో=.సి మె. 26 

ఈ పాండుకుమారులు సిగ్గు లేక చేష్టలుడిగి (గుద్దప్పగించి చూచుచుండగా 

గోవింద! నన్ను పాలింపుమని నిన్ను మనసున వేడుకొంటిని. 

యత్ర మాం భగవాన్ రాజా శ్వశురో వాక్య మ్మబవీత్, 

వరం వృణీష్వ పాకాలి వరార్హాసి మతా మమ. వి 

అవృ్చుడా రాజు, నా మామ భగవంతుని వలె పాంచాలీ! వర మడుగుము. 

నీవు వరము పొందుటకు యోగ్యురాలవని పలిశెను. 

22. ఆజమీఢకులం _ అజమీథుడు కురుకులమున నొక రాజు. ఆతని పేరున 

వెలసిన కులము. 
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అదాసాః పాఖివాః సను సరథాః సాయుధా ఇతి, 

మయో కే యత నిర్ముకా వనవాసాయ కేశవ. 28 

పాండవులు రథములతో, ఆయుధములతో దాస్యములేనివారు తావలయు 

నని నేను కోరగా ఆతడు వారిని అడవుల నుండుటకై తోలెను. 

ఏవంవిధానాం దుఃఖానా మభిజ్ఞో౬సి జనార్థన, 

తాయస్య పుణరీకాక్ష నభ రృజ్ఞాతిబాన్షవాన్. 29 

జనార్దనా! పాండవులు వడిన యీ పాట్టన్నియు పు పూర్థిగా నెరుగుదువు. 

వీరిని కులమువారితో, బంధువులతోపాటు రక్షింపుము. 

నన్యహం కృష్ణ భీష్మస్య ధృతరాష్ట్రస్య చోభయోః, 

స్నుషా భవామి ధర్మేణ సా౭హం దాసీకృతా బలాత్. 80 

కృష్ణా, నే నా భీమ్మనకు ధృతఠామ్ట్రనకు ఇరువురకు ధర్మము ననుసరించి 
కోడలను కానా? అట్టి నన్ను' బలాత్కారముగా దాసిని చేసిరి. 

ధిక్ పార్థస్య ధనుష్మతాం కీమసేనస్య ధిగ్భలమ్, 

యత దుర్యోధన; కృష్ణ ముహూర మపి జీవతి. న! 

కృష్ణా! ఇంకను ఆ దురోకధనుడు (బతికియే యున్నాడు. ఛీ! ఈ పార్టుని 

విలుకానితన మేల? ఆ ఖీమసేనుని బలమేల? 

యది తే౭.హ మనుగ్రాహ్యా యది తేఒ సి కృపా మయి, 

ధా ర్తరాష్ష్రేష వె కోవః సర్వః కృష విదీయతామ్. వి 
అతో థు షా (se) 

కృష్టా! నాయందు సీ కను గహ మున్నచో, జాలి యున్నచో సి కోవ 

మంతయు ఆ ధృతరాష్ట్ర ని కొడుకుల పె పె [కుమ్మరింపుము. 

వెశమ్పాయన ఉవాచ - వైశంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

ఇత్యుక్వా మృదుసంహారం వృజినా[గం సుదర్శనమ్, 

సునీల మసితాపాజ్లీ సర్వ్యగన్థాధివాసితమ్, లికి 

మృదుసంహారదు _ జడగా నల్లుకొని పోయినను మెత్తగా నున్చ దియు; 

వృజినా[గమ్ _ వంపులు తిరిగిన చివుష్నీ గలదియు - “వృణినః 
రుటిలీఒన్యవత్ _ అని విశ్వము; సుదర్శనమ్ _ చూడ. 

అయిసదియు. 

PTAs 
ముచ ఇట 

బు 
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సర్వలక్షణసంవన్నం మహాభుజగవర్చసమ్, 

కేశవక్షం వరారోహా గృహ్య వామేన పాణినా, 84 

పద్మాక్షీ పుజ్జరికాక్ష ముపేత్య గజగామినీ, 

అత్రపూర్ణేక్షణా కృష్ణా కృష్ణం వచన మ్మ బవీత్. లిక్ 

(దౌపది యిట్లు పలికి జడగట్టినను మెత్తగా నున్నదియు, వంపులు 

తిరిగిన చివళ్ళ గలదియు, చూడ ముచ్చట గొలుపునదియు, నల్లని వన్నెతో 

నిగ నిగలాడుచున్నదియు, చక్కని వాసనతో అలరారుచున్నదియు, మంచి 
లక్ష ణములతో నొప్పుచున్నదియు, నల్జని (తాచువంటి వన్నె గలదియు నగు 

కురుల సముదాయమును ఎడమచేత బట్టుకొని ఏనుగు నడక వంటి నడకతో, 

పద్మములవంటి కన్నులతో, కన్నీరు నిండిన చూపులతో కృష్ణుని దరి చేరి యిట్లు 

వలికను, 

అయం తే పుభిరీకాక్ష దుఃశాసనకరోద్ధృతః, 
జ్య, జ్య ఖర ఇర అల స్మ రవ్యః సర్వకార్యేషు పరేషాం సన్టి మిచ్చతా. 86 

పుణ్ణరీకాక్షా! ఇదిగో! ఇది దుస్స సేనుడు చేతబట్టి లాగిన జుట్టు, వగవారితో 

సంది చేయగోరు నీ కిది అన్ని పనులలో స్మరింపదగినది. 

యది ఖీమారునా కృష్ణ కృవణౌ సనికాముకౌ, 
జ ళా థి 

పితా మే యోత్స్యతే వృద్ధః సహ పుతై 9ర్మ హారథై 8. 87 

కృష్ణా ! ఒకవేళ ఈ భీమార్జునులు దీనులై సంధినే కోరుదురేని, పెద్ద 
వాడగు మా నాయన మహారథులగు తన కొడుకులతో కూడి యుద్దము చేయును. 

వజ్బ వ మహావీర్యాః పుతా మే మధుసూదన, 

అభిమన్యుం పురస్కృత్య యోత్స్య నే కురుభిః సహ. 88 
మధుసూదనా : మహాళ క్రిసంపన్నులగు నా కొడుకు అయిదుగురు. 

అభిమన్యుని ముందిడుకొని కౌరవులతో పఫోరుదురు,. 

దుఃశాసనభుజం శ్యామం సంభిన్నం పాంసుగుణితమ్, 
యద్యహం తున పక్యామి కా శా నిర్గ ఎదయస్య మే. 89 

టా 

తెగిపడి దుమ్ముగొట్టుకొన్న నల్హని దుశ్శాసనుని భుజమును చూడనై తినేని 
నా హృదయమునకు శాంతి యెక్కడిది ? 
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[తయోదళ హి వర్షాణి (వతీక్షన్యా గతాని మే, 

విధాయ హృదయే మన్యు౦ పదీ పమివ పావకమ్. 40 

చెలరేగుచున్న నిప్పువలె నున్న ఈ కోపమును గుండెలో నిడుకొని 

ఎదురుచూచుచున్న నాకు పదమూడేడులు గడచి పోయినవి. 

విదీర్యతే మే హృదయం కీమవాత్సల్యపీడితమ్, 

యోఒయమద్య మహాబాహు ర్ధర్మ మేవానుపశ్యతి. 41 

శ|తుభయంకరుడా! కృ ఎష్టొ! కారుకూతలు విని తూట్టు పడిన నా గుండె 

పగిలిపోవు చున్నది. న్నీ వేమో ధర్మమనే విడువక చూచుచున్నావు. 

ఇత్యుక్వా భొప్పరుద్దేన కణ్టేనాయతలోచనా, 

రురోద కృష్ణా సోత) గాన్చుం సస్వరం బావ్పగద్గదమ్. 42 

అని పలికి (ద్రౌపది పెగలిరాని కంఠముతో వణకుచు పెద్దగా ఏడ్చెను. 

స్తనౌ పీనాయత్నళోబీ సహితా వభివర్షతే, 

దవీభూత మివాత్యుష్షం ముజ్బాతీ వారీ నేత్రజమ్. 48 

బలసిన, విశాలమైన పిరుదులు గల ఆ యింతి సనములపె [దవముగా 

నైన అగ్నివంటి కన్నీటిని [కుమ్మరించుచుండెను. 

తామువాచ మహాబాహుః కేశవః పరిసా నయన్, 

అచిరాద్ ద్రక్యసే కృష్ణే రుదతీ రృరతన్రియః. 44 
మహాభాహువగు కేశవుడు ఆమె నోదార్చుచు నిట్లు పలికెను. “కృష్ణా ! 

| భరత వంశపుస్త్రీలు ఏడ్చుచుండ గా త్వరలోనే చూచెదవ”. 

ఏవం తా ఫీరు రోత్స్య ని ని నిహతజ్ఞాతిబాన్రవాః, 

హతమ్మిత్రా హతబలా యేషాం డ్రుద్దాసి “భామిని. 45 

41. భీమ - ఓయి భయంకరుడా! కృష్టా! వాక్ శల్య పీడితమ్ _ పలుకు 
అనెడి ములుకులతో న్ రొచ్చి; మే హృవయం-నా గుండె; ఏదీర్యతే య చీలి 

' పోవుచున్నది; యః, అయమ్ - అట్టన్నియు నెరిగిన సీవు; ధర్మము 
తలచుచున్నావు. అట్టయినచో నా పగ యణగుట యెట్టని ఛావము. 

48. అక్యుష్షమ్ - అగ్నిని. 

45, రోత్స్య ని య ఏడ్తురు. 
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భామినీ! నీ వెవరిపై కోపించితివో ఆ కౌరవుల కొంతలు తమ బంధువులు, 

అన్నదమ్ములు, మి[తులు, _సెనికులు _ అందరు చావగా నీవలెనే ఏడ్తురు. 

_ = అహం చ తత్కరిష్యామి ఖీమార్దునయమైః సహ, 

యుధిష్టిరనియోగేన దై వాచ్చ విధినిర్మి తాల్, 48 

ఈ యుధిష్టీరుని ఆజ్ఞమేరకు, (బహ్మ కల్పించిన [వాతమేరకు ఈ 

_ ధీముడు; అర్జునుడు, నకులసహాదేవులు అను వారితో కూడి ఆ వని గావింతును. 

ధా ర్తరాష్ట్రాః కాలపక్వాః న చెచ్చుణ్వని మే వచః, 

శేష్యనే నిహతా భూమౌ శ్వసృృగాలాదనీకృ తాః. 47 

కాలము వండిసవారై. ఆ ధృతరామ్ష్రని కొడుకులు నా మాట వినరుందురేని 
కుక్కలకు, నక్కాలకు తిండిగా నై నేల (వాలుదురు. 

చలేద్ధి హిమవాన్ శలో మేదినీ శతధా ఫలేత్, 

ద్యెః పళేచ్చ సనక్షతా నమే మోఘం వచో భవేత్... 48 

హిమవత్పర్వతము కదలాడినను, భూమి వందలకొలదిగా ముక్కూ 

లై నను, నక్ష్యతములతో పాటు నింగి నేం గూలినను నామాట వొల్చుపోవదు. 

సత్యం తే _పతిజానామి కృష్ణే బాష్పో నిగ్భహ్యతామ్, 
హతామ్మితాన్ శ్రియా యుకా నచిరాద్ దక్షుసే వతీన్. 49 

(దౌవదీ! సత్యము వక్కాణించుచున్నాను. కన్నీ రడచికొనుము, త్వర 

లోనే శ తువులను రూపుమాది సంపదలందిన భర్తలను చూతువు. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగవర్వణి భగవద్యానవర్వణి 
... 1దౌవదీకృష్ణసంవాదే ద్వ్యశీతిత మో౬ధ్యాయః. ష్ష్ వా ౬ ధ్యా 

ఇది శ్రీ మహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున భగవద్యాన వరమున 

[దౌపదీకృష్టసంవాదము గల ఎనుబదిరండవ అధ్యాయము. 
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ఎనుబదిమూడవ అధ్యాయము 

శ్రీకృష్ణన్య హస్తినాపురం (ప్రతి పస్థానమ్, యుధిష్టిరన్య కున్తీం 

కురూం శ్చోద్దిశ్య స్దేళః, మార్టే శ్రీకృష్టకర్శసకం 

దివ్యమహర్షీణాం దర్శనమ్. 

శ్రీకృష్ణుడు హస్తినకు బయలుదేరుట. ధర్మరాజు కుంతికి, కౌరవులకు 
సందేశ మొనగుట. మార్గమున శ్రీకృష్ణుడు డివ్యర్షులను గాంచుట. 

అర్జున ఉవాచ _ అర్జును డిట్టు పలికెను. 
కురూణా మద్య సర్వేషాం భవాన్ సుహృదనుత మః, 

సంబన్సీ దయితో నిత్య ముభయోః పజయోరపి. 1 

కృష్ణా! నేడు నీవు కౌరవులందరకు అందరకంటె మిన్నయగు చెలి 

కాడవు. చుట్టమవు. రెండు వె పులవారికి ఎల్లవేళల (పియుడవు. 

పాబ్జవై ర్హారరాష్టాణాం (వతిపాద్య మనామయమ్, 
ఉజా ధి 

మర్థః |ప్రశమం చైవ కర్తుమర్హసి కేశవ. బి 
శవా! సీవు ధృతరాష్ట్రని కొడుకులకు పాండవులతో షేమమును 

సాధింపవబయును. శాంతిని సాధించుటకు నీవే సమర్గుడవు. 

త్వమితః పుణ ణరీకాక్ష. సుయోధన మమర్షణమ్, 
¢ కండు... 

౦ (భాతరం [బ్రూయా యత దా నరం మ్మితహన్. ప్ 

ఇ! నీ విటనుండి యరిగి మొండినటుగల ఆ దుర్యోధను డెట్టు 

2. అనామయమ్. . కుశలము 

(పఠిపాద్యమ్ _ సంపాదింపధగినది. 
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త్వయా ధర్మార్థయుకృం చేదుక్తం శివ మనామయమ్, 

హితం నాదాస్యతే బాలో దిష్టస్య వశ మేష్యతి. 4 

ధర్మము, అర్ధము కలసివచ్చు మంగళకరము, కుశలము హితము నగు 

సీ పలుకు ఆ పసివాడు పట్టించుకొ నకున్నచో మృత్యువునకు వళమగును. 

శ్రీ భగవా నువాచ - శ్రీ భగవాను డిట్టు పలికెను. 

ధర్మ్య మస్మద్ధితం చెవ కురూణాం యదనామయమ్, 

న్ ఒడ ఇద 
ఏష యాస్యామి రాజానం ధృతరాష్ట్ర మభీప్ఫయా. 5 

ధర్మము వదలనిది, కౌరన్లలకు కృశలము, గూర్చునద్లి, మనకు హితమై 

నదియ నగు పని సాధించుటకై ఇదిగో ధృతరాష్ట్రనికడ కరుగుచున్నాను. 

వె శమ్పాయన ఉవాచ _ వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

తతో వ్యపేతతమసి సూర్యే విమలవద్దతే, 

మెకే ముహూర్తే సం్యప్రాపే మృద్యర్చిషి దివాక రే. 8 

పిదప చీకటి పోయి సూర్యుడు నిర్మలాకాశమున చిరువెలుగులతో ఉద 

యింపగా మై[తకారతో గూడిన ముహూ ర్తమున__- 

కౌముదే మాసి రేవత్యాం శరదన్నే హిమాగమే, 

స్ఫితసస్యసుఖే కాలే కల్పః స త్యవతాం వరః. 7 

శరత్తు చివర, శీతా కాలము వచ్చు సమయమున కార్తీక మాసమున 

పుష్టిగల పంటలతో, సుఖమైన కాలమున సత్తగుణము గల వారిలో (శ్రేష్టడగు 

కృష్ణుడు సన్నద్ధురై 
5. యాస్యామి - పోయెదను; “నీవు చెప్పినది చేయుటకు' ఇని భావము;. 

అభీపష్పయా _ పొందు కోరికతో. " 
6. వినులవద్గత్తే _ నిర్మలమైన ఆకసమునకు రాగ; మై(తీ - మిత్రతార 

యందు; జన్మనక్ష(త్రము మొదలుకొని ఎనిమిదవతారయందు దూకుత. 

(పభువు బలముతోడనే బలము. కలుగునని భావము. 

7. కౌముదే _ కా ర్రికమున; అర్జునుడు ఫల్లునీ నక్ష(త్రమున పుషైను కావున. 

నతనికి రేవతి మై[త్ర తార యగును, 
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మజ్లల్యాః పుణ్యనిర్జోషా వాచః శృణ్వంశ్చ సూనృతాః, 

ద్రాహ్మణానాం |వ్రతీతానా మృషీణా మివ వాసవః. 8 

మంగళకరములు, పవి[త్రములు, యథార్థ ములగు పరిచితులగు (బాహ్మ 

ణుల వాక్కులను ఇం|దుడు బుషుల వాక్కులను వినుచున్న విధమున ' 

కృత్వా పౌర్వాష్టాకం కృత్యం స్నాతః శుచి రలంకృతః, 

ఉపతసే వివస్వన్న౦ పావకం చ జనార్దనః, 9 

జనార్దనుడు స్నానమాడి, శుచియె భూషణములు ధరించి ఉదయ కాల 

కృత్యములు గావించి సూర్యుని, అగ్నిని ఉపొసించెను, 

బుషభం పృష్ట ఆలభ్య (బాహ్మణా నభివాద్య చ, 

అగ్నిిపదక్షీణం కృత్యా పశ్యన్ కల్యాణ మ్మగతః. 10 

త్మత్పతిజ్ఞాయ వచనం పాజ్ణవస్య జనార్దనః, 

శినేర్న పార మాసీన మభ్య భాషత సాత్యకిమ్. 11 

ఎద్దు వీపు స్పృశించి, (వాహ్మణులకు (మొక్కి, అగ్నికి (ప్రదక్షిణము 

చేసి ముందు శుభశకునములను గాంచుచు జనార్దనుడు ధర్మరాజు పలుకును 

తలపోయుచు నెదురుగా కూర్చున్న శిని ముని మనుమడు సాత్యకితో ఇట్లు 
పలికెను, 

రథ ఆరోవ్యతాం శజ్ఞశ్చక్రం చ గదయా సహ, 

ఉపాసజ్లాశ్చ శక్యశ్చ సర్వుపహరణాని చ. 12 
శంఖము, చ్మకము, గద, అంపపొదులు, శక్తులు, తక్కిన అన్ని 

విధములగు ఆయుధములు రథమున గూర్పుము. 

దుర్యోధనళ్ళ దుష్టాత్మా కర్లశ్చ సహసౌబలః, 
న చ శతు రవజ్ఞయో దుర్భలోఒపి బలీయసా. 18 

ఆ దుర్యోధనుడు, కర్ణుడు, శకుని పాడుబుద్ది కలవారు. ఎంత బలము 
గలవాడై నను ఎంతటి బలహీనునై నను శ|త్రువును తేలికగా భావింపరాడు. 
11. నప్తారమ్ _ మునిమనుమనిని; (పతిజ్ఞాయ - స్మరణకు తెచ్చుకొని, 
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తత సన్మత మాజ్ఞాయ కేశవస్య పురఃసరాః, 

(స సు ర్యోజయిష్యనో రథం చకగదాభృత:. 14 

అంతనాతని భావమెరిగి చక్రమును, గదను పట్టుకొని రథమును 
గూర్చుచు సాత్యకి మొదలగువారు కేళవుని ముందు చరచర నడువసాగిరి. 

తం దీప్త మివ కాలాగ్ని మాకాశగ మివాశుగమ్, 

సూర్యచన్లవకాశాభ్యాం చ| కొభ్యాం సమలజ్క్బ్బృతమ్. 15 

కాలాగ్నివలె ధగదధలాడిపోవుచు, వేగముతోపోవు సూర్యునివల నున్న 

దానిని, సూర్యచం[ దులవంటి వెలుగుగ ల చ|క్రములతో అలరారు దానిని... 

అర్థచన్ద్రళ్చ చని ఏళ్ళ మత ్ ఫః సమృగవక్షి భిః, 

పువ్చైశ్చ వివిధై శ్చితం మణిరతై్నశ్చ సర్వశః. 16. 

ఆర్థచం దులు, చం[దులు, చేవలు, మృగములు, పక్షులు, వివిధములగు 

మణులు, రత్నములు మున్నగువాని స్వరూపములతో అంతట చి[తమైన 
దానిని... 

తరుణాదిత్య సంకాశం బృహ నం చారుదర్శనమ్, 

మణిహేమవిచి త్రాజ్ఞం సుధ్వజం సుపతాకినమ్. 17 

లేత సూర్యునివలె నున్న దానిని, పెద్దదానిని, చూడముచ్చటయెనదా నిని, 
మణులతో బంగారముతో చేసిన విచి[తములగు అవయవములుగల దానిని, 

మంచి ధ్వజము, పతాకము గలదానిని... 

సూవస్కర మనాధృష్యం వెయాఘ పరివారణమ్, 

యశోఘ్నం (ప్రత్యమి[తాణాం యదూనాం ననివరనమ్. 18 
ది ధి 

14, పస్మస్తుః_ చర చర నడచిరి. 
15. ఆకాశగమ్ _ ఆకాశమున పోవు సూర్యునివలె నున్న దానిని; 

ఆకాశమివ _ అనియు పాఠము _ అపుడు విశాలముగానుండి నక్ష[త్రముల 
వంటి ఆలంకా రములతో కూడినది కనుక ఆకాశమువలె నున్నదానిని; 

18. సూపస్కరమ్ _ చక్కని సాధనములతో కూడిన దానిని; 
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చక్కని సాధనములతో కూడిన దానిని, ఎవ్వరికిని లొంగని దానిని, 

-స్టలితోలు కప్పు కలదానిని, శ తువుల కీర్తిని ధ్వంసము చేయు దానిని, యదు 

వంశమువారికి ఆనందము పెంపొందించుదానిని... 

వాబిఖిః శె బ్య సుగీవ మెఘపుష్ప వలాహతై ౩, 

స్నాతెః సంపాదయామాసుః సంపన్న * సర్వసంవదా, 19 

చక్క-గా స్నానమాడినవియు, అన్ని సంపదలతో నిండినవియునగు 

౩ బ్యము; సుగీవము, మేఘపుష్పము, వలాహకము - అను గుజ్జిములతో 

కూడిన దానిని రథమును సిద్ధపరచిరి. 

మహిమానం తు కృష్ణస్య భూయ ఎవాభివర్భయన్, 

సమెోషః వతగేన్దే్రణ ధ్వజేన యుయుజే రోథః. 9 

కృష్ణుని మహిమను మరింతగా సెంహొందించుదు గరుత్మంతుడు గల 

ధ్వజముతో రథము చెవి కింపైన నాదముతో సిద్ధమాయెను. 

తం మేరుశిఖర ప్రఖ్యం మేఘదున్గుథినిస్స్వ్యనమ్, 

ఆరురోహ రథం శౌరి ర్విమాన మివ కామగ మ్, 21 

మేరుపర్వతము శిఖరమువలె నున్నదియు, మేఘము, దుందుభి అను 
వాని నావమువంటి నాదము గలదియు, ఇష్టమునుబట్టి పోవు విమానమువః 
నున్నదియు నగు రథమును శ్రీకృష్ణు డధిరోహించెను. 

తతః సాత్యకి మారోప్య [పప్రయయాౌ పురుషో తమః, 

పృథివీం చా నరిక్షం చ రథమోషేణ నాదయన్. బి 

రథఘోషముతో నేలను నింగిని దద్దరిల్హబీయుణు సాత్యకిని రథ 

మెక్కించుకొని పురుషోత్ర తముడు బయలుదేరను. 

వ్యపోడ్యాభ _స్తతఈ కాలః క్షణేన సమపద్యత, 

శివ శ్చానువవౌ వాయుః దేశాన మభవ [దజః. వలి 

ఆకాశమున మేఘములు తొలగిన సమయము క్షణములో నేర్పడెను. 

వాయువు శుభ [పదముగా అనుహలముగా వీచెను, దుమ్మణగెను. 

19. _ సంపాదయామాసుః . సిద్ధము చేసిరి. 
SMB-6 (11) 
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(పదక్షిణానులోమాళ్న మబ్గల్యా మృగవక్షిణః, 

(ప్రయాణే వాసుదేవస్య బభూవు రనుయాయినః. 24 

మృగములు; పక్షులు వాసుదేవుని (పయాణమున శభమును సూచించుచు 
' (పదక్షిణముగా అనులోమముగా వెంటనంటి తిరిగినవి. 

మజ్లల్యార్థ (వదె ః బె రన్వవర న సర్వశః, 

సారసాః శతవ|త్రాశ్చ హంసాశ్చ మధుసూదనమ్. 25 

విజయము కలుగునను నర్గమును సూచించు కూకలతో బెగ్గురు వక్షులు, 

నెమళ్ళు, హంసలు (శ్రీకృష్ణుని వెంట |పయాశణించినవి. 

మన్తాంహు తీమహాహో మై ర్లూయమానశ్చ పావకః, 

(పదక్షిణముఖో భూత్వా విధూమః సమపద్యత. 26 

అగ్ని దేవుడును. పొగలేక (పదక్షిణముఖుడై మంత్రములతో (వేల్చిన 
హోమ వదార్గములతో (పజ్వరిల్లుచు కన్స'వైను. 

వసిషో వామదేవశ్చ భూరిద్యుమ్నో గయః కథః, 
© 

శుక్రనారద వాల్మీకా మరుతః కుకికో భృగుః, 21 

దేవ(బహ్మర్షయశ్షైవ కృష్ణం యదుసుఖావహమ్, 

(వదతేణ మన రన సహితా వాసవానుజమ్. 28 

వసిష్టుడు, వామదేవుడు, భూరిద్యుమ్నుడు, గయుడు, _కథుడు, న|క్షుడు, 

నారదుడు, వాల్మీకుడు, మరుత్తు, కుశికుడు, భృగువు - మరియు దేవర్షులు, 

(బహ్మర్షులు అందరు కలిసి యదువంశమువారికి నుఖకారకుడు, ఇం[దుని 

తమ్ముడు నగు కృష్ణునికి (ప్రదక్షిణము గావించిరి 

ఏవమెతై ర్మహాభాగై ర్మహర్షిగణ సాధుభిః, 

పూజితః [ప్రయయౌ కృష్ణః కురూణాం సదనం పతి, 29 

24, అనులోమాః - పెకి ఎకు... ధోరణి కలవియె _ ఆరోహణ (క్రమమున. 

విరి, మజల్యార | పదైః - “విజయీ భవి వంటి ధ్వనులను సూచించు, శత 
గ లెరు 

ప్మఠాః - నెమళ్ళు, రామచిలుకలు. 
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ఇటి మహానుభావులు, మహర్షులు, సాధువులు పూజించుచుండగా కృషుడు 

కౌరవుల సభకు బయలు దేరెను. 

తం (ప్రయా న మన్నుప్రాయాత్ కు సీపు తో యుధిష్టిరః, 

ఖీమ సేనార్దునా చోభౌ మా|ద్రీపుత్రా చ పాణ్జవౌ, 80 

కుంతి కొడుకగు యుధిష్టిరుడు, భీమసేనుడు, అర్జునుడు, మాది కొడు 
కులు . ఈ అయిదుగురు పాండవులు అట్టు బయలుదేరిన కృష్ణుని వెంటనంటి 

నడచి, 

80 

చేకితానళ్చ వ్మికానో ధృష్ట కేతుళ్చ చేదిపః, 
అతి చు 

దువదః కాశిరాజశ్చ శిఖట్డీ చ మహారథః, వ్ర] 

ధృష్టద్యుమ్నః సప్వుత శ్చ విరాట; కేకయెః సహ, 

సంసాదనార్థం పయయుః క్ష(తియాః క్ష త్రియర్గ భమ్ ల్టిల్లి 

పరా కమవంతుడ గు చేకికానుడు, చేదిరాజగు ృష్షరేపను, (భుపదుడు, 

కాశిరాజు, మహారథుడగు శిఖండి, ధ్చ ష్టద్యుమ్నుడు; కొ డుకులతోపాటు విరాటుడు, 

కేకయులు, ఇతర తతియులు ఇ (తియ ్రోష్ణుదగు కృష్ణుని ఎంట నడచిరి. 

తతోఒనువజ్య గోవిన్లం ధర్మరాజో యుధిష్టిరః, 

రాజ్ఞాం సకాశే ద్యుతిమా నువా చేదం వచస దా, శకి 

అంత కాంతితో. పలుగొందుచున్న ధర్మరాజు యుధఢిష్షీరుడు. కృష్ణుని 
ణు శ 

పంటనంటి నడచుదు రాజులకణ ర్భ మ్ణనితో నిట్లు పలికెను, 

~ 
యోవెన కామాన్న భయా న్న లోభా న్నార్గకార ణాత్ 

అన్యాయ మనువర్తేత స్థ స్థిరబుద్ధి రలోలుపః. వశీ 

ధర్మజ్ఞో ద్యుతిమాన్ ప్రాజ్ఞః “సర్వభూతేషు "కేశవః, 

ఈశ్వరః సర్వభూతానాం “దేవదేవః సనాతనః. షస 

YY తం సర్వగుణనంపన్నం క్రీవత్సకృతలక షణమ్, 
అల లాస్ ఇల్లీ 

సంపరిష్యజ్య కౌనే యః స్ు ముపచ।క్రపే రి 96 

౨2. _సంసాదనార్థమ్ _ కార్యము సెరవేరుటరు; 
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కొమమువలననో, భయమువలననో, లోభమువలననో, ధనకారణము 

వలననో అన్యాయముగా (పవ రింపనివాడు, చెదరని బుద్ధిగ లవాడు, దేనియందు 

ఆసలు లేనివాడు, ధర్మ మెరిగినవాడు, తేజస్సుతో వెలుగొందువాడు, గొవ్న (పజ 

కలవాడు, అన్ని భూతములయం దుండువాడు, సర్వ భూతములకు (పభువు, 

దేవదేవుడు, సనాతనుడు, సర్యగుణములు సమృద్దిగా గలవాడు, శ్రీవత్స మను 

పుట్టుమచ్చ గుర్తుగా గలవాడు నగు కృష్ణుని కౌగిలించుకొని కుంతీకుమారుడు 

సందేశము చెప్ప నారంభించెను. 

యుధిన్గిర ఉవాచ _ ధర్మరా బిట్టు పలికెను, 

యా సా బాల్యా (తృభ్ళ త్యస్మాన్ వర్యవర్ణయ తొబలా, 

ఉపవాసతవఃశీలా సదా స్వస్యయనే రతా. వ 

ఆ మా అమ్మ పసితనమునుండి మమ్ములను కడుపు కట్టుకొని తపస్సు 

చేయుచు మా నుఖమునందే పీతి కలదై మసెంచినవి. 

దేవతాతిథిపూజాసు గురుకు శూషజణే రతా, 

వత్సలా పీయపు తా ద ప్రియా౬స్మాకం జనార్దన. 88 

ఎల్లవేళల దేవతలయు, ఆతిథులయు పూజలయందును, గురువుల సేవ 
యందును పీతి కలది. బిడ్డలయందు నిండైన అనురాగము, (పేమ కలది. మా 
కామెయం దెంతో (పేమ. 

సుయోధనభయాద్యా నోఒ|తాయతామి|త్రకర్శన, 

మహతో మృత్యుసంబాధా దుద్దరే న్నారివార్ల వాత్. 89 
లి డ్ ణ్ 

శ్యళుసంహారకా! ఆమె సుయోధనుడు మమ్మేమి చేయునో యని భయ 
పడుచు మమ్ము కాపొడీనది. సెనుమి త్రి పట్టునుండి, సము[దము నుండి నావ 

వలె, ఆమె మమ్ము పెకి తీసినది. 

అస్మత్కృృతే చ సతతం యయా దుఃఖాని మాధవ, 

అనుభూతా న్యదుఃఖార్లా తాం స్మ పృచ్చే రనామయమ్. 40 
బా 

మాధవా! మాకౌ రకై ఆమె వడరాని పొట్టు వడినది. నిజమున కామె ఏ 

దుఃఖము పొందరానిది. ఆమెను కుశల మడుగుము. 
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రయి RT aw భృశ మాళ్వాసయి _శ్చెనాం పుత్రకో కపరిప్టతామ్, 

అభివాద్య స్యజేథా స్వం పాణవాన్ పరికీర యన్. 41 
న్ా డి అజాన్ 

స్మృతులను గూర్చిన దుఃఖములో మునిగి తేలుచున్న ఆమెను పాండవు 
లను గూర్చి నాలుగు మంచిమాటలు పలికి, మొక్కి. ఉఊరడింపుము. 

ఊథా [త్పభృతి దుఃఖాని శ్వహరాణా మరిన్లమ, 

నికారా నతదరా చ పశ్యనీ దుఃఖ మచ్నతే. 
యొ ర 

పెండ్లి అయినది మొదలుకొని అత్తమామల యింట ఈ యమ, వడరాని 

42 

అవమానములు పడుచు, దుఃఖ మనుభవించుచున్న ది. 

అపి జాతు స కాలః స్యాత్ కృష్ణ దుఃఖవిపర్యయః, 

య దహం మాతరం క్రిష్టాం సుఖం దద్యా మరిన్లమ. 48 

ప్లా! ఈ చేటుకాలము మారి నలగిన మాయమ్మను సుఖ పెట్టుకాలము 

[ప్మవజన్తోఒనుధావనీీం కృవణాం పుతగృద్ధినీమ్, 

రుదతీ మువహో యెనా మగచ్చామ వయం వనమ్. 44 

మే మడవులకు పోవుచుండగా దీనురాలై పుత్రులను విడువజాలక ఏడ్చుచు 

వెంటబడి వచ్చుచున్న ఆ తల్లిని వదలి అడపుల కరిగితిమి. 

న నూనం మియతే దుఃఖైః సా చే బ్రీవతి కేశవ, 

తథా ప్పుతాధిభి ర్లాఢ మార్తా హ్యానర్శ సతత, 

అధి వాద్యాథ సా కృష్ణ త్వయా మద్వచనా ద్విభో. 

ఆ కొడుకులను గూర్చిన జెంగలతో మిక్కి.ఖిగా నొచ్చి ఆమె చావక 

(బదికియున్న యెడలథఅ, కృష్టా! (వభూః నా మాటగా ఆమెకు ముందు (మొక్కు 

45 

A చెల్లింపుము. 

42. దిల్ _ పెండ్లి మొదలుకొని, లేదా - ఊఢథ మనగా బాల్యమనియు 

నరము. బాల్య ము మొదలుకొని అని అర్థము. రెండర్థ ముణలోను 
థి 

“జటింద్ల! శబ్దము భావార్గకము. 
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ధృతరాష్ట్రశ్చ కౌరవ్యో రాజానళ్చ వయో౬ఒధికాః. 46 

అటి కురువంశ మున పెద ధృతరాష్ట్రునకు, వయనున పెదవారగు 
(ae) (a) యు (a) 

రాజులకు నా నమస్కార ములు తెలుపుము. 

ఫీష్మం |దోణం కృవం చైవ మహారాజం చ బాహికమ్, ' 

ద్రౌణిం చ సోమదత ౦ చ సర్వాంశ్చ భరతాన్ (పతి. AT 

విదురం చ మహా ప్రాజ్ఞం కురూణాం మన్హ ధారిణమ్, 

అగాధబుదిం మర్మజ్ఞం స్వజేథా మధుసూదన. 48 
ధె న 

భీమ్మని, (దోణుని, కృపుని, మహారాజగు బాహ్హకుని, అశ్వత్హామను, 

సోమదతుని, తక్కిన భరతవంశరాజు అందరను, దొడ్డబుద్ధిగ లవాడు, కురు 

వంశము వారికి మంచి మాటలు చెప్పువాడు, అతిగంభీరమగు హృదయము 

గలవాడు. ఎదుటివారి మర్మము నెరుగువాడు నగు విదురుని నా మాటగా కౌగి 

ఇత్యుకాా కేశవం తత రాజమధ్యే యుధిష్టిర 8, 

అనుజ్ఞాతో నివవృతే కృష్ణం కృత్వా వదవిణమ్. 49 

యుధిష్టిరుడు రాజుల నడుమ కృష్ణునితో ఇట్టు పలికి |ప్రదక్షిణమొనరించి 

అనుమతీ గైకొని వెనుదిదిగను. 

(వజన్నేవ తు వీభత్సుః సఖ్రాయం పురుషర్షభమ్, 

అబవీత్ వరవీరఘ్నం దాశార మవరాజితమ్. 50 
Cou 

అర్జునుడు మరికొంత దూరము నడచుచు, శత్రువీరులను పరిమార్చు 

వాడు, ఎండును ఓటమి నెరుగనివాడు, తనకు [పాణమ్మితము, పురుషో శ్రముడు 
నగు కృష్ణునితో ఇట్లనెను, 

యదస్మాకం విభో వృతం పురా వై మ న్రనిశ్చయే, 

అర్ధరాజ్యస్య గోవిన్ల విదితం సర్వరాజసు. 51 

“|వభూ! మునుపు మనము మంతగములాడి నిశ్చయించిన పుడు ఆర్థ 

రాజ్య మునకు సంబంధించిన మా సంగళి రాజులందరకు తెలిసిశది.ొ. 
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తచ్చే ద్దద్యా దసజ్లన సత్మ్భత్యానవమన్య చ, 

ప్రియం మే స్యాన్మహాబాహో ముచ్యేర న్మహతో భయాత్. 52 

“ఆ దుర్యోధనుడు మన్ననతో, అవమానింపక పట్టుదల వదలి దానిని 

ఇచ్చెనో, ఇది నాకు (పియమైన విషయము. వారందరు మహాభయమునుండి 

బయటపడుదురు.” 

అత శ్చ దన్యథా కరా ధా రరాష్ట్రోఒనుపాయవిత్, 

అనం నూనం కరిష్యామి క్యృతియాణాం జనార్దన. ర్లి 

అట్టుగాక ఆ ధృతరాష్టు9ని కొడుకు తేలివిమాలినవాడై మరొక విధముగా 

చేసెనేని అక్క-డి త[తియులంధరి అంతు చూచెదను, 

వైశమ్బాయన ఉవాచ-వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

ఏవము కే పాబ్బవేన సమహృమ్యద్భృకోదరః, 

ముహుర్ముహుః [కోధవశాత్ [ప్రావేపత చ పాణ్జవ. 54 

అర్జును డిట్టు పలుకగా భీముడు పొంగిపోయెను. |క్రోధవశమున మాటి 

మాటికి ఉంగిపోవ జొచ్చెను, 

వేవమాన శ్చ కౌ నేయః ప్రొక్రోశ న్మహతో రవాన్, 

ధనజ్ఞాయవచః (శుత్వా హర్షోత్సి క్రమనా భృశమ్, ర్5 

భీముడు ఉ౭గిపోవుచు పెద్దగా అరువసాగెను. 

తస్య తం నినదం (సత్వా సంప్రావేపన ధన్వినః, 

వాహనాని చ సర్వాణి శకృన్మూ శే [వసు[సువుః, 56 

ఆతని ఆ బొబ్బలు విని విలుకాం[డందరు మిక్కిలిగా ఊగిపోవడొచ్చిరి. 

ఏనుగులు, గుజ్జములు మొదలగు వాహనములన్నియు పేడవై చుచు, మూతము 

వదలుచు నుండెను. 

ఇతుంకొ కేశవం తత్ర తథాచోకా వినిశ్సయమ్, 
(ye) క 

అనుజాతో నివవృతే వరిష్యజ్య జనార్లనమ్. 57 
ణః ది 

అర్జును డిట్టు వనికి తన నిశ్చయ మెరిగించి, జనార్దనుని కౌగిలించి, 

అనుమతి గొని ఎనుషరిగను. 
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తేషు రాజను సర్వేషు నివృ తేషు జనార్దనః, 

తూర్ణ మభ్యగమ ద్ధృష్షః శె బ్యసుగీవవాహనః, ర్రి 

ఆ రాజులందరు మరలగా జనార్దనుడు సంతోషముతో మెల్లిగా శెబ్యము 

నుగీవము మున్నగు గుజ్జములు గల రథముతో బయలుదేరెను. 

తే హయా వాసుదేవస్య దారు కేణ [(వచోదితాః, 

వన్ధాన మా చేమురివ (గసమానా ఇవామ్బరమ్. 59 

ఆ వానుదేవుని గుజ్జములు, దారుకుడు తోలుచుండగా, బాటను పీల్చివేయు 

చున్నవో యనునట్లు అకసమును [మింగుచున్న వో యన్నట్లు వరువె త్రినవి. 

అథాపశళ్య న్మహాబాహు ర్భవీ నధ్వని కేశవః, 

(బాహ్మ్యా (శ్రియా దీవ్యమానాన్ స్థితానుభయతః పథి. 60 

అంత నా మహాదాహుడు మార్గమున బాట కిరువైవులను నిలిచి (బ్రహ్మ 
తేజస్సుతో వెలిగిపోవుచున్న బుమలను గాంచెను. 

సోఒవతీర్య రథాత్తూర్ల మభివాద్య జనార్దనః, 

యథావృతా నృషీన్ సర్వా నభ్యభాషత పూజయన్. 61 

కృష్ణుడు రథమునుండి యొక్క పెట్టున దిగి ఆ విధముగా నున్న బుషుల 

నందరను పూజించుచు నిట్లు పలికెను, 

కచ్చిల్లో కేష కుశలం కచ్చిద్దర్శ్మః స్వనుష్టితః, 

(దాహ్మణానాం (తయో వర్ణాః కచ్చి తిష్టతి శాసనే. 62 

“తోకములకు మమా? అందరు ధర్మమును చక్కగా పాటించు 

చున్నారా? (బహ్మము నెరిగిన (ద్రాహ్మణులు చెప్పు ధర్మమునందు తక్కిన 

మూడు వర్ణముల వారు నిలిచియున్నారా శ 

తేభ్యః చయుజ్య తాం పూజాం |పోవాచ మధుసూదనః, 

భగవ నః క్వ సంసిద్ధాః కా వీధీ భవతా మిహ. 68 

రితి. కా వీథీ.మీరు పోవు మార్గమేడి? ఎచటకు పోవుచున్నారని తాత్సర్యము. 
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వారినటు కుశల (వశ్నలతో సత్కరించి కృష్ణుడు తిరిగి యిటడిగను. 
యు ధా (36) 

అయ్యలారా | మీ రెచటికి బయలు డేరితిరి? మీ మార్గ మేది 7 

కిం వా కార్యం భగవతా మహం కిం కరవాణి వః, 

కేనార్థేనో వసం ప్రాప్తా భగవనో మహీతలమ్. 64 

“పూజ్యులారా! ఠమకిచట ఏమి వని గలదు? నేను తమకేమి చేయవల 

యును ? ఏ |పయోజనమునకై తాము భూతలమునకు విచ్చేసిరి?” 

తమ్మబవీ జామదగ్న్య ఉపేత్య మధుసూదనమ్, 

పరిష్వజ్య చ గో విన్లం సురాసురవతేః సఖా. గిర్ 

అప్పుడు జమదగ్ని కుమారుడు పరశురాముడు, సర్వలోక వభువునకు 

సఖుడు గోవిందుని సమీపించి కౌగిలించుకొని యిట్లు పలికెను, 

దేవర్షయః పుణ్యకృతో దాహ్మణాశ్చ బహ్ముళుతాః, 

రా జర్షయశ్చ దాశార్హ మానయ న సవస్మినః, 

దేవాసురస్య దష్టారః పురాణస్య మహామతే, 66 

పుణ్యము చేసిన దేవర్షులు, గొప్ప పాంగిత్యముగల (చాహ్మణులు, రాజ 

రులు, మన్నన గల తపన్వులు (పాతకాలపు దేవదానవుల సముదాయమును 

మూడగోరుచున్నారు. 
జో అత 

సమేతం పార్థివం క్షతం దిదృక నశ్చ సర్వతః, 
ra 

సభాసదళ్ళ రాజాన స్వాం చ సత్యం జనార్గనమ్. G7 

ఏీరందరును, సభలోనున్న రాజులును అన్నివైపుల నుండి వచ్చి చేరు 

భూమివతులను, సత్యస్వరూపుడపు జనార్దనుడవు అగు నిన్ను చూడగోరు ' 

చున్నారు. 

+ న Ww అట్ల లో 
ఏతన్మహ త్పేకణీయం (ద్రష్టుం గచ్చ్భామ కేశవ, 

ధర్మార్థసహితా వాచః శోతు మిచ్చామ మాధవ, 68 

త్వయోచ్యమానాః కురుషు రాజమధ్యే పరంతప, 

“ఇది గొవ్ప చూడదగిన విషయము. కేశవా! దీనిని చూచుటకై పోవు 

చున్నాము. మరియు మాధవా! రాజులందరి నడుమ కౌరవులను గూర్చి స్స్శ్స 

పలుకు ధర్మముతో, అర్ధముతో గూడిన వాక్యములను వినగోరుచున్నాము”. 
నా. 

66. దేవాసురస్య _ దేవదానవులయొక్క సముదాయమును. 
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భీష్మదోణాదయ _శ్చెవ విదురశ్చ మహామతిః. 69 

త్వం చ యాదవశార్దూల సభాయాం వె సమెష్యథ, 

తవ వాక్యాని దివ్యాని తథా తేషాం చ మాధవ, 70 

(శోతుమిచ్భామ గోవింద సత్యాని చ హితాని చ. 

“భిమ్మడు, (దోజుడు మొదలగువారు, దొడ్డ బుద్ధిగల విదురుడు, నీవును 

సభలో కలియుదురు. అప్పటి దివ్యములు, సత్యములు, హితములు నగు సీ 
వాక్యములను, వారి పలుకులను వినగోరుచున్నాము.” 

ఆవృష్షో౬సి మహాబాహో పునర్జ్ద్రుజ్యామపహే వయమ్, 71 

యాహ్యవిఘ్నేన వై వీర |ద్రజ్యామస్వాం సభాగతమ్, 

ఆసీన మాసనే దివ్యే బలలేజఃసమాహితమ్. 72 

“ఓయి మహావాహూ! సెలవు గైకొందుము. మరల నిన్ను చూతుము. 

కీతుడా! విఘ్నములు లేకుండ అరుగుము. సభలో దివ్యమగు అనసననమున 

బలముతో తేజస్సుతో విరాజిల్లు నిన్ను చూడగలము”. 

ఇతి (శ్రీ మహాభారతే ఉద్యో గవ ర్యణి భగవద్యానపర్వణి 

శ్రీకృష్ణ వస్థానే టత్యశీతితమో ౬ధ్యాయః. 

ఇది శ్రీ మహాభారతము ఉద్యో గపర్యమున భగవద్యానవర్యమున 

శ్రీకృష్ణుడు బయలుదేరుట యను ఎనుబదిమూడవన అధ్యాయము. 



చతుర శీతితమోఒ ధ్యాయః 

ఎనుబది నాలుగవ అధ్యాయము 

పథి శుఖాశుభశకునవర్షన మ్, మార్గే జనానాం సత్కారం (ప్రాప్పువతః 

శ్రి కృష్ణస్య సృకన్థలం గత్వా తత విశమణం చ, 

మార్గమున శ్రీకృష్ణునకు తోచిన శుభ, అశుభ శకునముల వర్ణనము, 
౧ 

దారిలో జనుల సత్కారము పొందుచు శ్రీకృష్ణుడు పృకన్గలమున శరిగి 

అందు విశమించుట. 

వై శమ్బాయన ఉవాచ = .వెళంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

ప్రయాన ౦ దేవకీపుత్రం వరవీరరుజో దశ, 
మహారథా మహాదాహు మన్గయుః శస్రపాణయః. 1 

అట్టు బయలుదేరిన మహాదాహువగు దేవకీపుతుని వెంట ౫ తుఏరులను 

సంహరించువారు, శస్త్రములు చేత ధరించిన వారునగు మహారథులు వదిమంది 

యరిగిరి, 

పదాతీనాం సహస్రం చ సాదినాం చ పరంతప, 

భోజ్యం చ విపులం రాజన్ (పేష్యాళ్చ శతకో౬పరే. లి 

వేయిమంది తొగ్బంటులు, చేయిమంక గుజ్జములవారు, పెద్దయెత్తున 

భీజనవదార్థములు గొని నూర్త కొలది శీవరులు బయలుబేరిరి. 

జనమేజయ ఉవాచ  జనమేజయు డిట్టు పలికెను. 

కథం (ప్రయాతో దశార్హో మహాత్మా మధుసూదనః, 

కొని వా (వజత స స్య నిమితాని మవౌొజసః. స్రీ 

మహాత్ముడు, దార వంశమున లుటిన గ్రీమన్నా రాముబుడు 
Sy) రు స 

[పయాణము చేసిన విధమెట్టిది? గొప్ప కో ర్రీగల ఆ ర్భష్షుడు సోవుచుండగా 

తొచిన శరునము లెట్టివి? 



వై శమ్వాయన ఉవాచ - వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

తస్య (పయాణే యాన్యాస న్నిమితాని మహాత్మనః, 

తాని మే శృణు సర్వాణి దెవా న్యొత్సాతికాని చ, bh 

రాజా! ఆ మహాత్ముడు [వయాణము చేయుచుండగా కలిగిన శుభళకునము 

లను, అశుభశకునములను అన్నింటిని చెప్పుదును. వినుము. 

అన్న భేఒళనినిర్హోషః స విద్యు తృమజాయత, 

అన్వగేవ చ పర్జన్యః (ప్రావర్ష ద్విఘనే భృశమ్. 5 

మేఘము లేకయే మెరుపులతో పిడుగుల చప్పుడు ఉవ్చరిల్లైను. వెను 

వెంటనే మబ్బులు లేకయే పెనువాన కురిసెను. 

(వత్యగూహు ర్మహానద్యః (పాజ్ముఖాః సిన్గుస స వమాః రి 

ఏవరీతా దిశః సర్వాన (పాజ్ఞాయత కబ్బన. రా 

తూర్పుగా (పవహించు వీడు మహానదులు ' తూర్పునకు (వవహించునవి 

వడమటికి పారజాచ్చెను. దక్కులు రారుమా రయ్యెను. ఏదియు ఏ కొంచెము 

తెలియరాకుండెను. 

(పాజ్వల న్నగ్నయో రాజన్ పృథివీ సమకమ్బత, 

ఉదపానా శ్చ కుమాశ్చు (పాసిజ్బన్ శతకో జలమ్. 7 

అగ్నులు చంలరేగను. భూమి కంపించెను. నూతులు, కుండలు నూర కొ లది 

ధారలతో నీరు కురిపించెను. 

తమః సంవృత మప్యాసీక్ సర్వం జగదిదం తథా, 

న డికో నాదికో రాజన్ పజ్ఞాయ నే స్మ రేణునా. 8 

లోకమెల్డ చీకట్టు [కమ్మెను. దుమ్ముతో దిక్కు లేవో, దిక్కులు కాని వేవో 
తెలియరాకుండెను. 

4. దెవాని _ శకునములు; బొత్చాకికాని _ కడు స St మభ నా! 
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(ప్రాదురాసీ న్మహాన్ శబ్దః ఖే శరీరం న దృశ్యతే, 
సర్వే రాజన్ దే శేష తదద్భుత మివాభవత్, 9 

ఆకాళిమున శరీరము కానరాకయే పెద్ద ళబ్దమొకటి పువైను. ఇది అన్ని 
శి 

దే(ములందును అద్భుత మయ్యెను. 

పొమధ్నా దాసినపురం వాతో దషిణపఖిమః 
న్ a ౧ ఎని బి | 

ఆరుజన్ గణశో వృషాన్ పరుషో౬శనినిఃస్వనః. 10 

నె రృతిమూలగా వీచిన పెనుగాలి పిడుగుల (మోతతో అతి తీ వమై 

రాసులు. రాసులుగా చెట్టను విరగ గొట్టును హా సినాప్తరమును అల్హకల్లోంము 

చేసెను. 

యత యత చ వార్షెయో వర్తతే పథి భారత, 
బె త్న 

తత్ర తత సుఖో వాయుః సర్వం చాసీత్ (పదక్షిణమ్. 11 

అలో, స ఒప ఖు గన ని నలా 0 ఇ అనీ మార్గమున శ్రీకృమనున్న చొ టులందెళ్టి వాయువు సుఖముగా వీచెను. 

అంతయు అతనికి (పదశిణముగా తిరిగెను, 

వవర్ష పుష్పవర్షం చ కమలాని చ భూరిళః, 

సమశళ్ళ పన్నా నిరుఃఖో వ్య పేతకుళ కణకః. 12 
థి ది ట 

పూలవాన రురిసెను. కమలములు పెల్టుగా వికసించెను. దారి యెగుడు 

ధిగుళ్ళు, వరులు, ముళ్ళ లేనిదై. సుఖముగా నుంచెను. 

సంనుతో (బాహ్మతై ర్లిర్భి సత తత్ర సహసశః, 

అర్బ్యలతే మధువరె శ్చ వసుభిళ్చ వసుుపదః. 18 

అందరకు అన్ని సంవదలనొసగు కృష్ణుని మార్గమున (బాహ్మణులు చే 
జ ౧ 

లీ ఒల్లో er a ల | న. అల్లో ఇళ్ల | జాని 

సంఖ్యల వచ్చి చక్కని వాక్కు లత్ స్తుకించిరి. మధుపర్కముంత్ శ 

సామ్ముంతో అ ర్చెంచిరి, 

ర స. గగనమున; శరీరం - నీడవలె కన్పట్టు పురుషశరీరము, 

10. దశ్నిణవశ్చిమః య నై రృతిమూలగా వచ్చినది. 

11. ఇంతవరకు కౌరవులకు కలుగబోపు అరిష్టములను సూచించు అజుభథ 

శకునమును చెప్పి యిటుపై భ్రీకృష్ణుని [పయాణమునకైన శుభ 
కు క కా మొలలు 

శరునములను చెప్పుచున్నారు. 



ర్ట శ్రీమహాథార తము 

తం కిర న్రి మహాత్మానం వనై స్ట్ పుమెః సుగ గన్టిభిః, 

న్రీయః పథి సమాగమ్య సర్వభూతహావే రతమ్, 14 

సర్వ|పాణులకు మేలు చేయటయందు (పీలిగల ఆ మహాత్ముని దరికి 
వచ్చి కాంతలు చక్కని వాసన్ ౦ అడవిపూలను ఆతని పై జల్లిరి. 

స శాలిభవనం రమ్యం సర్యసన్యసమంచితమ్, 
జ్య va ఇద అప నర సుఖం పరమధర్మిష్ష మభ్య గా దృరతర్షభ. 15 

పుష్కలమైన పంటతో చూడముచ్చట గొలుపుచు సుఖముతో గొప్ప 
ధర్మముతో నిండిన పంట పొలముల నాతడు చేరుకొనెను. 

పశ్యన్ బహువజాన్ [గ్రామాన్ రమ్యాస్ హృదయతోషదాన్, 

పురాణి చ వ్యత్మికామన్ రాష్టా9ణి వివిధాని చ. 16 

మనోపారములె ఎదను పులకరింవజేయు పపసంవచ గల పల్లెలను 
చూచుచు, పట్టణములను, వివిధముంగు రాష్ట్రములను దాటుచు నతడు స్టో 

చుండెను. 

నిత్యం హృష్టాః సుమనసో భారత రభిరచ్నితాః, 

నోద్విగ్నాః వర చకాణాం వ్యసనానా మకో విదాః, 17 

ఉపస్టావ్యా దథాగమ్య జనాః పురనివాసినః, 
వథ్యతిష్టన సహితా విష్వ కృేనదిదృక్షయా. 18 

భరతవంగోపు రాజులు రషించుచుండగా ఎల్లవేళల సంతోషము కలిగిన 
వారు, మంచిమనను గలవారు, వరుల దందయా[ తలవజన గుండె చెదరని 
వారు, వ్యసన నము అన్నమాట యెరుగనివారు నగు పురజనులు ఉపట్టావ 
నుండి గుంపులు గుంపులుగా వచ్చి శ్రీకృష్ణుని -దర్శింపగోరినవా రె మార్గమున 
నిలిచియుండిరి 

తేతు సర్వే సమాయా న మన్ని మిద్దమివ (వభుమ్, 
అర్బయామాను రర్భార్హ ౦ దేశాతిథి 'మవస్థితమ్, 19 

15. శాలిభవనమ్ _ శాలి అనగా ధాన్యము; భవనమనగా “పంటపుటుచోటుి 
రు అను నర్హమున ప పంటపొలము; 

18. ఉపప్రావ్య మొక [గొమము పేరు. 
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వారందరు ఆవిధముగా వచ్చుచున్నవాడు. వెలుగొందుచున్న అగ్నివలె 

నున్నవాడు, (ప్రభువు, తమ దేశమున కతిథిగా వచ్చినవాడు పూజలకు యోగ్యుడు 

నగు శ్రీ కృష్ణుని అర్చించిరి. 

వృకస్థలం సమాసాద్య కేశవః పరవీరవి, 

(వకీర్ణరశ్మా వాదిత్యే వ్యోమ్ని వై లోహితాయతి. 20 

అవతీర్య రథా త్తూరం కృత్వా శౌచం యథావిధి, 

రథమోచన మాదిశ్య సన్ధ్యామువవివేళ హా, 21 

పరపీరులను పరిమార్చు కేశవుడు పృషస్థంము చేరుకొని సూర్యుడు 

మింట ఎజ్జబాటుచు కిరణములను వెచజల్లుచుండగా రథము నుండి దిగి యథా 

విధిగ శుచికర్మము నాచరించి, రథము విడువ బంచి సంధ్యావందన మొనరించెను. 

దారుకో౬ఒపి హయా న్ముక్యా పరిచర్య చ శాస్త్రతః, 

ముమోచ సర్వయోక్రాంది ముకా చెతా నవాసృజత్ . 22 

గ 
దారురుడును గుజ్జముల మెడతాళ్ళు ఊడదీసి వానికి శాస్త్రము [పక 

రము సేదదీర్చి విశాంతికై వదలెను, 

అభ్యతీత్య తు తత్సర్వ మువాచ మధుసూదనః, 

అల్లి AN + అమి IE 
యుధిష్టిరస్య కార్యార్థమిహ వత్స్యామవా త్షపామ్. 28 

రృత్యములన్నియు తీర్చుకొని శ్రీకృమ్ణుశు, “ధర్మరాజు పనికై పోవు 

చుంటిమి, ఈ రాతి ఇటు గడుపుదము' అని పలిగెను, 

తస్య తన్మత మాజ్జాయ చ|కు రావసథం నరాః, 

క్షణేన చాన్నపానాది గుణవని సమార్గయన్. 24 

ఆతని అభిప్రాయ మెరిగి అచటి మనుమ్యలందరు శీ(ఘముగా మేలైన 

అన్న పానాదులసు సమకూర్చుచు విడిడి ఏర్చరచిరి. 

తస్మిన్ (గామే (పధానాస్తు య ఆసన్ [(వాహ్మణా నృప, 

ఆర్యాః కులీనా హిమన్లో [బ్రాహ్మీం వృతి మనుష్టితాః. బిగ్ 

తేఒభిగమ్య మహాత్మానం హృషీకేశ మరినమమ్, 

పూజాం చ్మకు ర్యథాన్యాయ మాశీర్మజ్ఞ్లలసంయుతమ్. 26 
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ఆ (గామమున పెద్దలు మంచి నడవడియు, కులమును, వినయకీలము 

గలవారు, (బహ్మమునందే (పవృత్తి గలవారు అగు బాహ్మణులు మహాత్ముడగు 

(శ్రీకృష్ణుని సమీపించి ధర్మము ననుసరించి ఆశీస్సులు, మంగళవాక్యములు 

పలుకుచు పూజ యొనర్చిరి, 

తే పూజయిత్వా దాళార్హ్య౦ సర్వలోకేషు పూజితమ్, 

న్యవేదయన్త వేశ్మాని రత్నవన్ని మహాత్మనే. 27 

సర్యలోక ములకు పూజ్యుడగు (శ్రీకృష్ణుని పూజించి వారు ఆ మహాత్ము 

నకె రత్నములతో విలువగల భవనములను నివేదించుకొనిరి. 

తాన్ |వభుః కృత మిత్ఫ్యుకా సత్కృత్య చ యథార్హ్మతః, 

అభ్యేత్య చెషాం వేశ్మాని పునరాయాత్ సహైవ తైః. 28 

ఆ |పభువు వారితో మన్నన అయిన నే పలికి వారి యోగ్యతకు తగినట్లు 

సత్కరించి వారి భవనములు పావనము చేసి తిరిగి వారితో తిరిగి వచ్చెను.' 

సుమృష్టం భోజయిత్యా చ |బాహ్మణాం స|త కేశవః, 

భుక్వాచ సహ త్రెః సర్వై రవసత్ తాం కపాం సుఖమ్. 29 

తన విడిదిలో ఆ (బ్రాహ్మణులందరికి తృప్తికరమగు భోజన యేర్పాటు 
చేయించి వారికో పాటు భుజించి ఆ రాతి అందు సుఖముగా నివసించెను. 

ఇతి (శ్రీ మహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

శ్రీకృష్ణ ప్రయాజే చతురశీతిత మో౬ధ్యాయః. 

ఇది శ్రీ మహాభారతము ఉద్యోగ వర్వమున భగవద్యానవర్వమున 
(్రకృష్ట్మ్రపయాణము గల ఎనుబదినాల్లవ అధ్యాయము. 



పజ్బూశీ తిత మోఒ ధ్యాయః 

ఎనుబదియైదవ అధ్యాయము 

దుర్యోధనస్య ధృతరాష్ట్ర పభృతీనా.మనుమత్యొా 

శ్రీకృష్షన్య సనత్కారార్థం మార్గే విశామస్థాననిర్మాణ మ్. 

దుర్యోధనుడు ధృతరాష్టు9డు మున్నగువారి అనుమతితో 

శ్రీకృష్ణుని నత్కరించుట కె మార్గమున విడిది పట్టుల నేర్చ్పాటు చేయుట. 

వైశమ్చాయన ఉవాచ _ వైశంపాయను డిట్టు పలికెను. 

తథా దూ తెః సమాజ్ఞాయ పయాన ౦ మధుసూదనమ్, 

ధృతరాహ్టోం౬బవీద్భీష్మ మర్చయిత్వా మహాభుజమ్. 1 

అట్లు మధుసూదనుడు పచ్చుచున్నాడని దూతల వలన విని ధృతరాష్ట్రుడు 

మహావీరుడగు ఖీమ్ముని గౌరవించి యిట్టు పలికెను. 

[దోణం చ సజ్ఞయం చెవ విదురం చ మహామతిమ్, 

దుర్యోధనం సహామాత్యం హృష్టరోమా ఒబవీదిదమ్. వ 
థి ట 

దోణునితో, సంజయునితో, మహామతియగణు విదురునితో, చెలికాం[డలో 

గూడిన దుర్యోధనునితో ఒడలు పులకరించుచుండగా నిట్లు పలికెను, 

అద్భుతం మహదాశ్చర్యం (శూయతే కురుననన, 
2 

శ్రేయో బాలాశ్చ వృద్దాళ్ళ కథయ ని గ్భహే గృహే. లి 

కురునందనా! అద్భుతము, ఆశ్చర్య మునగు వార్త వినవచ్చుచున్న ది. 

ఇంటింట శ్రీలు; వసివారు, వృద్ధులు అందరు చెప్పుకొనుచున్నారు. 

సత్కృత్యా చక్షలే చాన్యే తథై వాన్యే సమాగతాః, 

వృథగ్య్వాదాశ్చ వర్త నే చత్వరేష సభాను చ. Un 

SMB.7 (11) 
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కొంద రితరులను మన్నించి చెప్పుచున్నారు. కొందరు గుమిగూడి 

చెప్పుకొనుచున్నారు. _కూడలులయందును,  సభలయందు అనేకవిధములగు 

మాటలు సాగుచున్న వి. 

ఉపాయాస్యతి దాళార్శః పాణవారే వరాకమీ, 
లుం G థి 

సనో మాన్యశ్చ పూజ్యశ్చ సర్వథా మధుసూదనః, ర్ 

కృష్ణుడు పాండవుల పనిమీద వచ్చుచున్నాడు. గొప్ప పరా [క్రమము గల 

అతడు మనకు మన్నింపదగినవాడు. మన మాతని నన్ని విధముల నర్చింవ 

వలయును. 

తస్మిన్ హి యాత్రా లోకస్య భూతానా మీశ్వరో హి సః, 

తస్మిన్ ధృతిశ్చ వీర్యం చ (జ్ఞా చెజశ్చ మాధవే. స్ట్ 

ఈ లోక మెల్లి అతనియందే నడచుచున్నది. ఆతడు సర్వభూతములకు 

ఈశ రుడు గదా! ఆ మాధవుసియందు నిలకడ, మనోబలము, బుద్ధిబలము; 

దేహబలము నిండుగా గలవు. 

స మాన్యతాం నర్మశేష్టః సహ ధర్మః సనాతనః, 

పూజితో హి సుఖాయ స్యాదసుఖః స్యాద పూజితః, 7 

ఆ పురుషోత్తముని మనము సమ్మానింపవలయును. అతడు సనాతనమగు 

ధర్మము. అతనిని పూజించినచో సుఖము, పూజింపనిచో దుఃఖము కలుగును. 

స చేతుష్యతి దాళార్హ్య ఉపచా రై రరిందమః, 
ఠా | న లును 

కృష్ణాత్ సర్వా నభిపాయాన్ (పాప్స్యామః సర్వరాజసు. 8 

మనము చేసిన పూజలతో ఆ శ |తుమర్హనుడు కృష్ణుడు సంతసింబెనా 

ఆతని దయవలన రాజులంద రియంచును మన కో రికలన్ని యు నెరవేరును. 

ఆలో అలో అగో అల అల్ల తస్య పూజార్థ మద్యెవ సంవిధత్స్య్ణ పరంతప, 

సభాః పథి విధీయనాం సర్వకామసమన్వితా:. 3) 

ఆతని పూజ కొరకు నేడే ఆన్ని ఏర్పాట్లు చేయుము. ఆతడు వచ్చు 

బాటలో అన్ని కోరికలు తీరునట్టు విడుదు లేర్పరుప్తము. 

8. ఆధి[పాయాన్ _ కోరికలను, 
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యథా (పీతి ర్మహాబాహో త్యయి జాయేత తస్య వై, 

తథా కురుష్వ గానారే కథం వా భీష్మ మన్యసే. 10 
థి 

నాయనా! గాంధారిపుత్రా! ఆ మహాబాహువునకు నీకై పీతి పుట్టు 

నట్టంతయు సమకూర్పుము. ఖీష్మా! సీ అభిప్రాయ మేమి? 
య 

తతో భీష్మాదయః సర్వే ధృతరాష్ట్రం జనాధిపమ్, 

ఊచుః పరమ మిత్యేవం పూజయన్తోఒస్య తద్వచః,. 11 

అంత ఖీషమ్మడు మొదలగువా రందరు అతని ఆ మాటను మెచ్చుకొనుచు 
ఇది ఉత్తమమని ధృతరాష్ట్ర మహారాజుతో పలికిరి. 

తేషా మనుమతం జ్ఞాత్వా రాజా దుర్యోధనస దా, 

సభావాసూని రమ్యాణి దేష్టు ముపచక్రమే, 12 

దుర్యోధనుడంత వారి యొప్పుదల నెరిగి అందమైన శాలలు కట్టింప 

మొదలిడెను, 

తతో దేశేషు దేశేషు రమణీయేషు భాగళః, 

స స స శ సర్వరత్న సమా కీర్గాః సభా శ్చకు రనేకళః, 18 

అంత ఆయా దేశములలో ఇం పెన భాగ ములలో రత్నములన్నియు 

పరచి పెక్కు విడిచిపట్టుల నేర్చరచిరి. 

ఆసనాని విచ్శితాణి యుతాని వివిధై ర్లుణెః, 
కూ wr ఒర న శ్రీయో గన్థా నలజ్కారాన్ సూక్మాణి వసనాని చ. 14 

ఏచి|తములగు ఆసనములను కొల్లలుగా కూర్చిరి. స్రీలు, గంధములు, 

అలంకార ములు, మేలైన సన్నని వస్త్రములు మున్నగువాని నందుంచిరి. 

గుణవన్యన్నపానాని భోజ్యాని వివిధాని చ, 

మాల్యాని చ సుగస్టీని తాని రాజూ దదౌ తతః, 15 

మేలైన అన్నపానములను, వివిధములగు పిండివంటలను చక్కని 

వాసనగల మాలలను రాజు వానియందు ఏర్పరచెను. 
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విశేషతశ్చ వాసారం సభాం గ్రామే వృకసలే, 
( థి 

విదధే కౌరచో రాజా బహురత్నాం మనోరమామ్. 16 

(ప్రత్యేకముగా _ వృకస్థల[గామమున కురురాజు పెక్కురత్నములతో 
హృదయము నలరించు విడిది కట్టించెను. 

ఏతద్విధాయ వై సర్వం దేవార్త మతిమానుషమ్, 
ఆచభఖ్యౌ ధృతరాష్టా9య రాజూ దుర్యోధన సదా, 17 

నరుల కలవికాని దేవయోగ్య మగు నిట్టి ఏర్పాటంతయు గానించి దుర్యో 

ధనుడు తంశడికి ఎరిగించెను, 

తాః సభాః కేశవః సర్వా రత్నాని వివిధాని చ, 

అసమీ మ్ష్యైవ దాళార్హ్య ఉపాయాత్ కురుసద్మ తత్. 18 

కృష్ణుడు ఆ విడిదిశాలలను వివిధములగు రత్నములను చూడనై న 

చూడకయే కురుదేశ మునకు బయలుదేరను, 

ఇతి (బ్రమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

మారే సభానిర్మాణే వజ్బాశీతిత మోఒధ్యాయః. 

ఇది ఢీ మహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున భగవద్యానవర్యమున 

మార్గమున విడిది నిర్మించుట యను ఎనుబదియెదవ అధ్యాయము. 

. er ఆ ఫా 



షడశీతిత మో ఒధ్యాయః 

ఎనుబదియారవ అధ్యాయః 

(శీళృష్ణం (ప్రత్యుద్దమ్య ధృతరా షే ఆ వివిధోపహారసమర్పణమ్, 

దుకకానన గృ హే తదీయనివాసాయ విచారప్రకటనం చ. 

(శీకృష్ణున కెదులేగి ధృతరాష్ట్రండు "పెక్కుకానుకలు సమర్చించుట, 
దుళ్ళానను నింట ఆతనిని విడియుమని (ప్రార్థించుట. 

ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ -ధృతరాష్ట్ర) డిటు పలికెను, 
ట్ ట్ ధు 

ఉపప్టవ్యా దిహ క్షత్ర రుపాయాతో జనార్దనః, 

వృకసలే నివనతి చ సచ _పాతరిహైష్యతి. 1 
థి Cn 

నాయనా! నిదురా! జనార్దనుడు ఉపప్టవ్యమునుండి ఇచటకు బయలు 

దేరెనట. వృక స్థలమున ఉన్నాడట. రేపిటకు వచ్చును, 

ఆహుకానా మధిపతిః పురోగః సర్వసా త్వతామ్, 

మహామనా మహావీర్యో మహాసతోో జనార్దనః. వి 

ఆ జనార్దనుడు ఆహుకవంశము వారికి (ప్రభువు, సాత్వతు లందరకు 
నాయకుడు. ఆతని చేవ, బలము, బుద్ధియ మిక్కిలి గొప్పవి. 

స్పీతస్య వృష్షిరాజ్యస్య భర్తా గోపా చ మాధవః, 

త్రయాణా మపి లోకానాం భగవాన్ (వపితామహః, లి 

సర్వసంపవలు సమృద్ధిగా గల వృష్టిరాజ్యము నా మాధవుడు పాలించు 

చున్నాడు. కాపాడుచున్నాడు. అదియే యననేల? మూడులోకములకు ఆతడు 
(ప్రభువు. పితామహుడైన (బహ్మకును తండి. 

వృష్ణ్యనకాః సుమనసో యస్య (వజ్జా ముపాసతే, 
ఏలి ఆ 

ఆదిత్యా వసవో రుద్రా యథాబుదిం బృహస్పతేః. 4 
థి 
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ఆదిత్యులు, వసువులు, రు[దులు, బృహస్పతి ప్రజ్ఞను మన్నించునట్టు 

మంచి మనసుగల వృష్టి, అంధక వంళములవారు శ్రీకృష్ణుని (పజ్ఞను 

మన్నింతురు. 

తస్మై పూజాం (వ్రయోక్యామి దాశార్హాయ మహాత్మనే, 

(పత్యష౦ం తవ ధర్మజ్ఞ తాం మే కథయతః శృణు. ల్ 

మహాత్ముడగు ఆ శ్రీకృష్ణునకు పూజ నొనరింతును. ఓయి ధర్మ మెరిగిన 

వాడా! ఆ పూజను గూర్చి సిక్సు ఉన్నది యున్నట్లు చెప్పుచున్నాను. వినుము, 

ఏక వర్గెః సుక్లప్తాజై ర్బాహ్టిజాతై ర్హయో తమైః, 

చతుర్యుక్తాన్ రథాం సమ్మె రౌక్మాన్ దాస్యామి షోడశ. 6 
చిక్కని అవయవములుగల బాహ్హాజాతి గుజ్జములు ఒకే రంగు గలవి 

నాలుగేసి కట్టిన బంగారు రథములు వదునారింటిని ఆతనికి సమర్నింళును. 

నిత్య|వభిన్నాన్ మాతజ్లా నీషాదనాన్ వహారిణః, 

అష్టానుచర మేకైక మష్టా దాస్యామి కౌరవ. 7 
నాగలి యేడికోల వంటి దంతములు గలవియు, బాగుగా మదించినవియు, 

పోటునకు దూకునవియు నగు ఏనుగుల నెన్మి దింటిని ఒక్కొాక్క-దానికి ఎనిమిది 
మంది చొప్పుశ సేవకుల నేర్పరచి యిత్తును, 

దాసీనా మవజాతానాం నభానాం రుక్కవర్చసామ్, 

శతమ'స్మై [ప్రదాస్యామి దాసానామపి తావతామ్. 8 

బిడ్డలను కనని, పభలక్షణములు, బంగారువన్నెయు గల దాసీజన 
మును నూరుమందిని, దాసులను నూరుగురిని ఆతనికి సమర్ప్చింతును, 

ఆవికం చ సుఖస్పర్శం పార్వతీయె రుపాహృతమ్, 

తదప్య స్మై ్ నపదాస్యామి సహస్రాణి దళాష్ట్ర చ. 9 

కొండరాజులు _ తెచ్చియిచ్చిన సున్నితమైన వదునెనిమిదివేల ఉన్ని 
వస్త్రములున్నవే అవియ నతనికి ముట్టజెప్పుదును. 

7. ఈషాదన్తాన్ _ నాగటి కొయ్యవలె గట్టివ, పొడవైనవి యగు దంత 
ములు గల వానిని; 
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అజినానాం సహృసాణి బీనదేశోద్భవాని చ, 
తాన్యవ్య స్కై (ప్రదాస్యామి యావదర్హతి కేశవః. 10 

వీనదేశమున పుట్టిన చర్మములు వేయింటి నా కృమ్ణున కర్చింతును. ఆ 

కృష్ణుని కడనే యవి యండదగినవి. 

దివా ర్యాతొ చ భాత్యేష సుళేజా విమలో మణిః, 
తమవ్య స్మె _వదాస్యామి తమర్హతి హి కేశవః, 11 

ఇదిగో ఈ మణి గొప్ప తేజస్సు గలది. స్వచ్చమైనది, రా|త్రింబపళ్ళు 
(ప్రకాశించునది. దీనిని కూడ ఆయన కిత్తును. దానిని పొంచదగినవాడు 'కేళవుడే 
గదా! 

ఏశే నోభిపతత్యహ్నా యోజనాని చతుర్దశ, 

యాన మశ్వతరీ యుక్తం దాస్యే తస్మై తదవ్యహమ్. 12 
ఒక్కడినమున పదునాలుగామడలు పోగలదియు, కంచర గాడిదలు పూన్ని 

నదియునగు నీ బండిని కూడ నాతని కొసగెదను. 

యావ ని వాహనాన్యస్య యావ నః పురుషాశ్చ త్తే, 
తతో౬ష్టగుణమప్య స్మై భోజ్యం దాస్యామ్యహం సదా. 18 

ఆతని కెన్ని వాహనములు గలవీీ, యెందరు భటులు గలరో ఆ సంఖ్య 

కెనిమీదింతలుగా నిత్యానుభవమునరై. యొసగుదును. 

మమ పుతాశ్చ పౌత్రాళ్చ సర్వే దుర్యోధనా దృతే, 

పత్వుద్వాస ని దాశార ౦ రథిెర్గాషెః సలంకతాః. 14 (రైలు ద్యోగ్య ఆ రాం థర్మం కి బలంకృ్ళ 

ఒక దుర్యోధనుని వదలి నాకొడుకులు మనుమలును చక్కగా అలంక 
రించుకొని సర్వ సంపదలతో తులతూగురథములతో కృష్టున శెదురేగుదురు. 

స్వలంకృతాశళ్చ కల్యాణ్యః పాదై రేవ సహస్రశః, 

వారముఖ్యా మహాభ్రాగం _పత్యుద్యాస్య ని 'కేశవమ్. 15 

చక్కగా ఆలంకరించుకొన్న శుథలష్షణములు గల వారకాంతలు చేల 

కొలదిగా మహాత్ముడగు (శ్రీకృష్ణునరు నడకతో ఎదురుగా పస్శదురు. 

నగరాదపి యాః కాళ్చి ద్గమిష్య ని జనార్దనమ్, 

[ద్రష్టుం కన్యాశ్చ కల్యాణ్యసాశ్చ యాస్య న్య్యనావృతాః. 16 
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శ్రీ కృష్ణుని దర్శించుటకె నగరము నుండియు కన్యలు, పుణ్య స్రీలు- 

మేలి ముసుగులు లేకయే వెళ్ళుదురు, 

సస్త్రీపురుషబాలం చ నగరం మధుసూదనమ్, 

ఉదీక్షతాం మహాత్మానం భానుమ న్లమివ (ప్రజాః. 17 

నగ రమునందలి స్రీలు, పురుషులు, బాలురు అందరును (ప్రజలు 

సూర్యుని దర్శించునట్టు మహాత్ముశగు మధుసూదనుని చూతురు గాక! 

మహాధ్యజపతా కాళ్ళ [(కియనాం సర్వతో దిశః, 

జలావసికో విరజాః వన్ధా స్తస్యేతి చాన్వశాత్. 18 

అన్ని దిక్కులందును ఎత్తుగా ధ్యజములు, వతారములు గట్టుడు. ఆతడు 

వచ్చు దారిని నీళ్ళుచల్లి దుమ్ము లేకుండ చేయుడు. 

దుఃశాసనస్య గృహం దుర్యోధన గృహాద్వరమ్, 

తదద్య [క్రియతాం శ|పం సుసంమృష్టమలంక్ళ తమ్. 19 

దుర్యోధనుని భవనము కంటె దుళ్ళాసనుని నిలయము మేలై నది. దానిని 
పక్కగా అలంకరించి వలసిన పదార్థ ములు కొల్లలుగా నుండునట్లు త్వరగా 

చయుడు. 

ఏతద్ధి రుచిరాకారైః _ప్రాసాదైై రువళోభితమ్, 
శివం చ రమణీయం చ సర్వరు సుమహాధనమ్. 20 

ఇది సుందరమెన ఆకారములు గల (పాసాదము లతో చూడ ముచ్చట 

గొలుపుచుండును. సభమైనది. రమణీయమైసది. అన్ని బుతువుల శోభయు 
ఒక్కమారుగా నందు సాజాత్క_రించును. గొవ్ప విలువగంది. 

సర్వ మస్మిన్ గృహే రత్నం మమ దుర్యోధనస్య చ, 

యద్యదర్హతి వార్షేయ సతదేయ మసంశయమ్. వ] 
దంగ 

ఈ యింటను, నా యింటను, దురోోధనుని యింటను గల ఎట్టి రత్న 

మైనను కృష్ణునకు యోగశ్థామైనది. ఆతనికి వెనుకాడక ఒసగుదుము, 

ఇతి (బ్రమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 
ధృతరాష్ట్ర్రవాత్యే షడశీతిత మో౬ధ్యాయః 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగ పర్వమున భగవద్యానవర్వమున 

ధృతరాష్ట్రుని వాక్యముగల యెనుబదియారవ అధ్యాయము 

ననన 0 mee] 
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Nu స హకీరకమోధ్యాయ 
ఎనుబదియేడవ అధ్యాయము 

విదురేణ (శీకృష్ణస్యాజ్ఞాం షొలయితుం ధృతరాష్ట్రస్య (పబోధన మ్ 

విదురుడు (శ్రీకృష్ణుని యాజ్ఞ పాలింపుమని 

ధృతరాష్టుంనకు (పబోధించుట. 

విదుర ఉవాచ-_విదురు' డిట్టు పలికైను. 

రాజన్ బహుమత శ్చాసి తె9లోక్య స్యాపి స తమః, 

సంభావితశ్చ లోకఠకస స్య సంమత శ్చాసి థారత. 1 

రాజొ! మన్ననగ లవాడ వై తివి, మూడు లోకములలో ఉత్రముగ వె తని, 

లోకమెర్లి నిన్ను కొనియాడును. అందరు నిన్ను ఇష్టపడుదురు. 

"య త్యమేవంగలే (బూయాః వళ్చిమే వయసి స్థితః, 

శాస్తోద్వా స సుువపతర్కాద్వా సుస్థిరః స్థవిరో హ హ్యాసి, వి 

.చాలెడు వయన్సున నున్న నీ వద్ద పలుకుచు న్నా వనగా శాస్త్రమును 
బట్టి చూచినను, చక్కని తర్కమును బట్టి ఆరోచించిసను సీవు చెట్కుచెవరని 

టి 

వ యు కనని థాళము. 
Ye 

లేఖా శశిని భాః సూర్యే, మహోర్మిరివ సాగరే 
ధర్మ _స్వ్వయి తథా రాజన్నితి వ్యవసితాః (ప్రజాః, 

చంద్రుని నందు గీశయు, సూర్యుసియందు రాఎవియు, సము వముగ 

పెద్ద ఆఅజద్యు నున్న తీరున సీయందు ధర్మము నెంకొన్నదని (పజలు సమ్మ 

“ము పెట్టుకొందురు. 

సదైవ భావితో లోకో గుణౌమైెసవ పార్థివ, 

గుణానాం రక్షణే నిత్యం ప్రయతస్య సబాన్ధవః, 4 

4. థావితః _ సంతసించునది. 



సియిటి గుణముల (ప్రోవులచేత, రాజా! లోక మెల నెల్లవేళల సంత 
టి 

సించును. నీ బంధువులతోపాటు నిత్యము ఇట్టి గుణములు కాపాడుకొనుటకు 

(వయత్నింపుము. 

ఆర్లవం |వతివద్యస్య మా బాల్యాదృహు నీనళః, 
జ << ఆ ం రాజన్ పుత్రాంశ్చ ప్యౌతాంశ్చ సుహృదశ్చైవ సుపియాన్. ర 

రాజా! బుజువర్తనము గట్టిగా ఆలవరచుకొ నుము. చవలబుద్ధితో కొడు 

కులను, మనుమలను, మిక్కిలి [ప్రియమైన మిత్ర జనమును చంపుకొనకుము. 

యత్త్య మిచ్చసి కృష్ణాయ రాజన్న తిథయే బహు, 

ఏత దన్య చ్చ దాశార్గ 8 పృథివీ మపి చార్హతి. 6 

మనకు అతిథిగా వచ్చుచున్న శ్రీకృష్ణునకు నీ వీగోరిన దెబ్బ ఈవలసినదే. 
ఇది యేమి? ఆతనికి భూమి నంతటిని ఈదగును. 

నతు త్వం ధర్మ ముద్దిశ్య తస్య వా [పియకారణాత్, 
f 9 ఆ ఏతర్దిత్ససి కృష్ణాయ సత్యేనాత్మాన మాలభే, 7 

నీవు ధర్మమును భావించియో, ఆతనికి పీయము చేయగోరియో కము 

కిది యీగోరవు. సత్యము పై ఒట్టువేసి చెప్పుచున్నాను. 

మా యెషా సత్య మేవైత చృద్మైత ద్భూరి దష్నిణ: 

జానామి త్వన్మతం రాజన్ గూఢం బాహ్యేన కర్మణా. 8 

ఇవి మాయమో, సత్యమో, వంచనయో గొప్ప వక్షిణలిచ్చు ఓ రాజా! 

గూఢముగా నున్న నీ భావమును వెలికి కానవచ్చు నీ చేష్టద్వారా నేనెరుగుదును! 

వజ్బా పక్షావ లిప్పని [గామకాన్ పాణవా నృప, 

నచ దిత్ససి తేభ్య స్తాం స్రచ్చమం న కరివ్యసి. 9 
పాండవులె దుగురు అయిదు చిన్న వల్టియలను పొండగోరుచున్నారు. 

సీవు వారి కవి ఒసగగోరవు. ఆ విధముగా శాంతిని సాధింప నిష్టవడవు. 

ర... ఆర్జవమ్ - కపట స్వభావము లేకుండుట; మానీనశః-చంపుకొనవలదు. 
8. మాయా - ఇం|ద్రజాలము; ఛద్మ _ వంచనము. 
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అరేన తు మహాత్మానం వారేయం త్వం జిహీరసి, 
థ్ ట్ షె 

అనేన చాప్యుపాయేన పొబ్దవేభ్యో వి భేత్స్యసి. 10 

మహాత్ముణగు థ్రీ కృష్ణుని ధనముతో కొ నివేయదలచుచున్నావు. ఈ 

ఉపాయముతో ఆతనిని పాండవుంనుండి వేరు చేచవదలచుచున్నా వు. 

నచ వితేన శక్యోఒసౌ నోద్యమేన న గర్హయా, 

అన్యో ధనజ్జుయాత్ కరు మేత తత్వం (బ్రవీమి లే. 11 

ధనముతో గాని. ఎట్టి (పయ యత్నముతోగాని, దోషములు చూపిగాని శ్రీ 

కృష్ణుని అర్జునుని నుండి విడిపోవున ధ్రీవ్వడు చేయజాలడు. ఉన్నదున్నట్లు 

చెప్పుచున్నాను. 

రం we ra 4 - ద కృష్ణస్య మాహాత్మ్యం వేదాస్య దృఢభ కితామ్, 

అత్యాజ్య మస్య జానామి పాఠ సుల్యం ధనణయమ్., 12 
గి మ జి 

నేను కృష్ణుని మహిమ నెరుగుదును, మరియు అర్జునుని చెవరని భ్రిని 

కూడ నెరుగుదును. పాణములతో సమానుడగు అర్జును నా కృష్ణు ణెన్న టికి 

విడువ గనియు నెరుగుదును. 

అన్యత్ కుమ్మాదపాం పూర్ణా దన్యత్ పాదావ సేచనాత్, 

అన్యత్ కుళలసం|పశ్నా న్నెవెక్యతి జనార్దనః. 18 

ఆ కృష్ణుడు ! సీవిచ్చు పూర్ణరుంభమునో, గాను క కడుగుతాను సీటినో, 

పగల న ఏడం గుద నో రావ తక్కిన దాసిని కన్నె ఖి చూత 

య త్వస స్య (ప్రియ మాతిథ్యం మానార స కస్య మహాత్మనః, 

తదస్మై (క్రియతాం రాజన్ మానార్హో౬ సౌ జనార్దనః. 14 

అ మహాత్ముడు అన్ని విధముల మన్నింపనగినవాడు అతనికి (ప్రియమైన 

అతిభిమర్యాద నీదో అది చేయుము. 

10. _ విభేక్స్యసి - శల్యునివలె వేరుచేయ గోరుచున్నావు. 

11. గర్హయా = తిట్టటచేత _ తప్పులు చూపుట చేత అని భావము. 

12. వేద _ ఎరుగుదును. 
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ఆశంసమానః కల్యాణం కురూనభ్యే తి కేశవః, 

యేనై వ రాజన్న ర్టేన తదేవాస్మా ఉపాకురు. 15 

అందరకు శుభమును కోరుచు, ఏ [ప్రయోజన మున కై ఆ కృష్ణు డిటకు 

వచ్చుచున్నాడో దానినే ఆతనికి సమకూర్పుము. 

శమమిచ్చతి దాశార్హ సవ దుర్యోధనస్య చ, 

పాణవానాం చ రాజేన్ల తదస్య వచనం కురు, 16 
డడ (గ 

రాజేం|దా ! నీవును దుర్యోధనుడును పాండవులుళు కాంతించుటయే 

శ్రీ కృష్ణుడు కోరునది. ఆమాట పాటింపుము, 

పితాసీ రాజన్ పుతాస్తే వృద్దస్యం శిశవః పరే, 

వర్తస్వ పితృవత్ తేషు వర్తనే తేహి పుత్రవత్. 17 

రాజూ! నీవ తం|డివి. వారు పతులు. నీవు వృద్ధుడవు. వారు బాలురు, 

నీవు వారియందు తం|డివలె మెలగుము, వారు నీయందు పు[తులవలె మెలగు 

చున్నారు. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 
విదురవా కే సపాశీతితమో౭_ ధ్యాయః. 

ఇది (శ్రీ మహాభారతము ఉద్యోగ పర్వమున భగవద్యానపర్యమున 

విదురవాక్యముగల ఎనుబదియేడన అధ్యాయము 

156. ఉపారరు _ అర్చింపుము 
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ఎనుబదియెనిమిదవ అధ్యాయము 

దుక్యోధన స్య శ్రీ కృష్టవిషయే స్వీయవిచార [ప్రకటనం, తస్య 

కుమ న్రే3ణ కుపితస్య ఫీష్కస్య నభాత8ః నముశ్రానం చ. 
ou థి 

దుర్యోధనుడు శ్రీకృష్ణుని విషయమున తన ఆలోచనను చెప్పుట, 
వాని చెడుతలపునకు కోపించిన భీష్ముడు సభనుండి వెడలిపోవుట. 

దుర్యోధన ఉవాచ _ దుర్యోధను డిట్టు పలికెను. 

యదాహ విదురః కృషే సర్వం తత్ సత్య ముచ్యతే, 

అనురకో హ్యసంహార్యః పొర్థాన్ (పతి జనార్దనః. l 

విదురుడు కృష్ణుని విషయమున. చెప్పిన దంతయు సత్యమే, ఆతడు 
పార్గులయందు మిక్కిలి అనుగాగము గలవాడు. వారినుండి జనార్దనుని వేరు 

చేయ శక్యము కాదు. 

య త్రత్సత్కారసంయు క్రం దేయం వసు జనార్దనే, 

అనేకరూపం రాజేన) న తద్దేయం కదాచన. లి 

మన మిష్పుడు సత్కారపూర్వకముగా ్రీక కృష్ణుని కీయవలచిన అనేక 

విధమగు సొమ్ము ఎన్నటికిని ఈరాదు. 

దేశః కొల సథాఒయుకో న హి నార్హ్మతి కేశవః, 

మంస్య త్యధోక్షజో రాజన్ భయా డర్చతి మామితి, త్రి 

కృష్ణుడు సర్వవిధముల పూజించుట కర్తుడే కాని ఇచ్చుటకు ఈ తావు, 

ఈ వేళ తగినవి కావు. ఆ కృష్ణుడు నన్నీ తడు “థగయపడి పూబించుచున్నాడని 

భావించును. 

తి, కృష్ణుడు పూజకు యోగ్యుడే అయినను ఈ దేశము, ఈ కాలము అందుకు 

తగినవి కావు. దానికి కారణము చెప్పుచున్నాడు. భయపడి అర్చించు 

చుండెనని కృష్ణుడు తలచునని, 
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'అవమానళ్చ యత్ర స్యాత్ క్ష్యతియస్య విళామృతే, 

న తత్ కుర్యాద్ బుధః కార్యమితి మే నిశ్చితా మతిః, 4 

రాజా! క్ష్యతియు డై నవాడు అవమానము కలుగు కార్యమును తెలివి 

గలవా డెనచో ఎన్నటికి చేయరాదని నా నిశ్చయమైన తలపు. 

స హి పూజ్యతమో లోకే కృష్ణః పృథులలోచనః, 

త్రయాణా మపి లోకానాం విదితం మమ సర్వథా. ర్ 

కృష్ణుడు లోకమున నందరకంచె మిక్కిలి పూజ్యుడు. ఈ లోకమునకే 

కాదు. మూడు లోకములకు మాన్యుడు. ఈ విషయము అన్ని విధముల నాకు 

తెలియును. 

నతు తస్మె (వదేయం స్యాత్ తథా కార్యగతిః (ప్రభో, 

వ్మిగహః సముపారబ్దో నహి శామ్యత్యవి గహాత్. 6 

కాని అతని కేమియు నొసగరాదు. అది కా ర్యవద్దతి, మున్ను మొదలైన 

ద్వేషము ఈనాటి మన్ననతో మర్యాదతో అణగిపోదు. 

వైశంపాయన ఉవాచ _ వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

తస్య తద్వచనం ,శుత్వా భీష్మః కురుపితామహాః, 

వెచితవఏర్యం రాజాన మిదం వచన మబవీత్, 7 

ఆతని ఆ మాట విని కౌరవుల తాత భీష్ముడు ధృతరాష్ట్రనితో నిట్టు 

పలికెను. 

సత్క్మృతోఒసత్కృతో వాపి న డుర్దెత జనార్దనః, 

నాల మేన మవజ్ఞాతుం నావజ్ఞియో హి కేశవః. 8 

నీవు సత్కరించినను సత్కరింపకున్నను కృష్ణుడు కోపగింవడు. నీ 
వాతని నవమానింవజాలవు. ఆ కృష్ణు డెవరికి చిన్నచూపు చూడదగినవాడు కాడు. 

యతు కార్యం మహాబాహో మనసా కార్యతాం గతమ్, 

సర్మోపాయె ర్న తచ్చక్యం కేనచిత్ కరు మన్యథా. 9 

ర న _- అలమ్ . చాలవు, 
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ఆతడు మనసున చేయ నిశ్చయించిన కార్యము నెట్టివాడును, ఎన్ని 

ఉపాయము లతోడ ను మార్చజాలడు, 

స యద్ఫూయా న్మ హాబాహు సత్కార్య మపిశజ్కయా, 

వాసుదేవేన తీర్థన క్షివపం సంశామ్య పాజ్ఞవెః, 10 

ఆ మహాబాహుడు చెప్పినది శంకవిడిచి చేయట మనకు కర్తవ్యము 

వాసుదేవు డను రేవును ఆ(శ్రయించి పాండవులతో వేగమే సంధి చేసికొనుము. 

ధర్మ్య మర్థ్యం చ థర్మాత్మా ధ్రువం వక్తా జనార్దనః, 

తస్మిన్ వాచ్యాః పియా వాదో భవతా బాన్ధవై ః సహ, ll 

ధర్మ బుద్ధిగ ల జనార్దనుడు, ధర్మము, అర్ధము "తప్పని పలుకే త తప్పక 

లుకును. నీవును సీచుట్టములును ఆతని విషయమున [పియములగు పలుకులే 

పలుకపలయును. 

దుర్యోధన ఉవాచ-దుర్యోధను డిట్టు పలికెను. 

న వర్యాయోజ సి యదాజన్ (శ్రియం నిష్కేవలా మహమ్, 

తెః సహేమా ముపాశ్నీయాం యావజ్జీవం పితామహ. 12 

తాతా! నేను (బిదికియుండునంత కాలము మొ త్రము సంపదను వారితో 

కలసి అనుభవించుపద్ధతికి మారువిధానము లేదు. 

ఇదం తు సుమహత్ కార్యం శృణు మే యత్సమర్థిత మ్, 

పరాయణం పాణ్బవానాం నియచ్చామి జనార్దనమ్. 18 

మరియు నేనొక దొడ్డపని సంకల్పించితిని. దానిని వినుము. పాండవు 

అకు పెద్దదిక్కయిన స్థ ఫ్రీకృష్ణని బంభింతును, 

తస్మిన్ బద్దే భవిష్య ని వృష్ణయః పృథివీ తథా, 

పాణ్లవాశ్చ విదేయా మే స చ [పాత రిహైష్యతి. 14 

భజ జ 

10... తీర్థైన - స్నాన ఘట్టముతో; సంశామ్య _ కాంతుడ వగుము, 

12, పర్యాయః . వేరు దారి, సిష్కేవలామ్ - మొత్తమును, దారిని దాసులు 

గనే యుంచుటకు ముందు చెప్పిన దారి కంటె మరియొకటి లేదని 

తాత్పర్యము. 
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ఆతడు నాకు చిక్కినచో వృష్టివంశమువారు, ఈ భూమియు ఆ పాండవ 

లును నాచేతి కీలుబొమ్మ అగుదురు, మరునాడు (పొద్దునే ఆత డిటకు వచ్చును. 

ఆ|తోపాయాన్ యథా సమ్యజ్న బుధ్యేత జనార్దనః, 

న చాపాయో భవేత్కళ్చి తద్భవాన్ (ప్మబవీతు మే. 15 

కొవున నాతడు తప్పించుకొనుటకు ఉపాయములు చక్కగా భావింవలేడు 

మన కెట్టి ఆపాయము రానివిధమును మీరు చెప్పుడు. 

వైశంపాయన ఉవాచ _ వెళంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

తస్య తద్వచనం (శుత్వా ఘోరం కృషాభిసంహితమ్, 
౬9 

ధృతరాష్ట్రః సహామాత్యో వ్యథితో విమనా౭.భవత్. 16 

కృష్ణుని మోసపుచ్చు ఆ ఘోరమగు అతని మాట విని ధృతరాష్రడు ను. 

ఆతని దగ్గరివాఠును కళవళవడిరి. వారికి మనను మనసులో లేకపోయెను, 

తతో దుర్యోధన మిదం ధృతరాష్ట్రో. బఏ ద్యచః, 

మైవం వోచః (పేజాపాల నెష ధర్మః సనాతనః. 17 

అంత ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధనునితో నిట్లు పలికెను. [వ్రజల శేలిక వైన 

త్స దుర్యోధనా। ఇట్టు పలుకరాదు. ఇది సనాతన మగు ధర్మము కొదు. 

దూతశ్చ హి హృషీ కేశ సంబన్టీ చ [పియశ్చ నః, 

అపాపః కౌరవేయేషు స కథం బన్గ మర్హతి, 18 

ఆ హృషీకేవడు దూత కదా! మరియు మనకు చుట్టము. (ప్రియుడు, 
అతనికి కౌరవులయందు పొడుబుద్ధీ లేదు. అట్టివాని నెట్లు బంధింతువు? 

భీష్మ ఉవాచ - భీష్మ డిట్టు పలికెను. 
య 

పరీత సవ పుతోఒజయం ధృతరాష్ట్ర సుమనదీః, 
ను రు లు 

వృణో త్యనరం నెవారం యాచ్యమానః సుహృజనెః, 19 
థి వ ౧ టై 

దృతరాష్టా! నీకొడుకు బుద్ది పూర్తిగా మందగించినది. వీడు చావుతో 
చుట్టుకొని పోవుచున్నాడు. కోరి కోరి కీడే తెచ్చుకొ నుచున్నాడు. మేలుకోరువా 

రెంత [బతిమాలినను మేలు పరికింపకున్నాడు. 

15, పఠీఠః _ చావుతో చుట్టుకొని పోవుచున్నాడు; 
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ఇమ ముత్సథి వర్తనం పాపం పాపానుబన్టినమ్, 

వాక్యాని సుహృదాం హిత్వా త్వమవ్యస్యానువ ర సే. 20 

మేలు కోరు హితుల మాటలు పట్టించుకొ నక సీవును, వదలక పావములే 

చేయు ఈ పాపాత్ముని వెంటబడి పోవుచున్నావు. 

కృష్ణ మక్షిష్టక ర్మాణ మాసాద్యాయం సుదుర్మతిః, 

తవ పుత్రః సహామాత్యః క్షణేన న భవిష్యతి. 2] 

తేలికగా అన్ని పనులు చక్క-_బెట్టు శ్రీకృష్ణుని దరిజేరి యీ వరమనీచుడు 

తన మి(తులతోపాటు ఒర క్షణమున నశించిపోపును. 

పాపస్యాస్య నృళంసస్య త్య కధర్మస్య దుర్మతేః, 

నోత్స హేఒనర్ధసంయుకాః [శోతుం వాచః కథజబ్బున. 22 

పాపాత్ముడు, (కూరుడు, ధర్మ మును విడనాజినవాడు, దుష్టబుద్ధియు నగు 

ఈ నీ కొడుకు పలుకులు ఎన్నటికిని విననొల్హను. 

ఇత్యుక్వా భరత శేమ్లో వృద్ధః వరమమన్యుమాన్, 

ఉత్థాయ తస్మాత్ (పొతిష్ట ద్భీష్మః సత్యవరా|క్ర మః. బి 

భరత శ్రేష్టుడు, సత్యమగు పరాక్రమము గలవాడు, పెద్దవాడు అగు 
ఖీష్మడు మిక్కిలి కోపముతో నిట్టు వలికి అటనుండి లేచిపోయిను. 

ఇతి (శ్రీ మహాభారలే ఉద్యోగపర్యణి భగవద్యానవర్యణి 

దుర్యోధనవాక్యే అష్టాశీతితమో౬ధ్యాయ౭. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్యమున భగవద్యానవర్వమున 
దుర్యోధనవాక్యము గల యెనుబదియెనిమిదవ అధ్యాయము. 

APPC.8 (11) 



ఏకోననవతిత మో ఒధ్యాయః 

ఎనుబదితొమ్మిదవ అధ్యాయము 

శ్రీకృష్షన్య స్వాగతసమారోహః 
ధృతరాష్ట్ర విదురగృహయో న్లన్య సత్కారశ్చ. 

శ్రీకృష్ణునకు స్వాగతనన్నాహము 
ధృతరాష్ట్ర విదురభవన ములలో ఆతనికి సత్కారము. 

వైశంపాయన ఉవాచ-వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

[పాత రుగ్థాయ కృష్షస్తు కృతవాన్ సర్వ మాహ్నికమ్, 

(బాహ్మతై రభ్యనుజ్ఞాతః ప్రయయౌ నగరం (పతి. 1 

అట కృష్ణుడును పెందలకడ లేచి పగటి కృత్యము లన్నియు నిర్వ రించి 

[బాహ్మణు లనుమతింపగా నగరమునకు బయలుదేరెను. 

తం [పప్రయాన్తం మహాబాహు మనుజ్ఞాప్య మహాబలమ్, 

పర్యవర న తే సరే వృకసలనివాసినః. 2 
యం థి 

అట్టు (పయాణ మగుచున్న మహాబలుడై న ఆ శ్రీకృష్ణుని వృక స్థలము 

ఎందు నివసించు జను అందరు సలువే పుల చేరి సెలవు గె కొనిరి. 

ధా రరాష్ట్రా) సమాయానం (వత్యుజ్ఞగ్ముః స్వలంకృతాః, 

దుర్యోధనా ద్భతే సర్వే భీష్మ [దోణకృపాదయ:. లి 

ఒక్క దుర్యోధనుని విడచి తక్కిన ధృతరాష్ట్రాని వారందరు _ భీష్ముడు 
[దోణుడు కృపుడు మొదలగువారు _ చక్కగా అలంకరించుకొని, వచ్చుచున్న 

కృష్ణున శెదురేగిరి, 

పౌరాళ్ళ బహులా రాజన్ హృషీకేశం దిదృక్షవః, 

యానై రృహువిధ్దై రన్యైః పద్భిరేవ తథాపరై 8. 4 
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పురమువారును పెద్దసంఖ్యలో శ్రీకృష్ణుని చూడగోరి పలువిధములగు 

వాహనములతో కొందరు, కాలినడకతో కొందరు వచ్చి యుండిరి, 

స వై పథి సమాగమ్య భఖీష్మేణాక్షిషకర్మణా, 
జం రట 

ద్రోణేన ధార్తరాష్టైళ్చ తైెర్భృతో నగరం యయా. ర్ 
ty 

ఆ కృష్ణుడును మార్గమున వారిని కలిసికొని సుఖమైన కార్యములు గల 

ఫీమ్మనితో, (దోణునితో, ధృతరాష్ట్ర్రని కొడుకులతో గూడీ నగ రమున కరిగను. 

కృష్ణసంమాననార్థం చ నగరం సమలంకృతమ్, 

బభూవ రాజమార్గశ్చ బహురత్నసమంచితః, డ్రి 

కృష్ణుని గౌర వించుటకై నగ రమంతయు అలంకారములతో కళ 

ఫోవదుండెను. రాజమార్గము నింద ఆనేకములగు రత్నముల ర eu లి & 
3౪ 
ఈ 

న చ కళ్ళి ద్భృహే రాజం సదాఒసీ దృర తర్షభ, 

న స్రీ న వృద్ధో న శిశు ర్వాసుదేవదిదృకయా. 7 

రాజా! స్రీలు, ముదుసలులు, వసివారు మొదలుకొని యందరు వాను 

దేవుని చూచు కోరికతో ఇంట నిలువక వెలువడిరి 

రాజమా్లె నరా సస్మిన్ సంస్తువ న్యవనిం గతాః, 

తస్మిన్ కాలే మహారాజ హృషీ కేశ పవేశనే. 8 

కృమ్లుడు నగరమున ప్రవేశించు నా సమయమున రాజమార్గమున జసు 

అందరు |కిందరు దిగి స్తోత్రములు చేసిరి, 

న్ 
అవృతాని వరస్త్రీభి ర్భృహాణి సుమహా న్య్యపి 

(వచల నీవ భారేణ దృశ్య నే స్మ 

ఉ త్తమజాలిన్రీలతో నిండిన గొవృథవనములు బరువుతో నేలకై నూగు 

లాడుచున్న వా? యన్నట్టు కొనవచ్చెను. 

తథా చ గత్రిమన్ల సే వాసుదేవస్య వాజినః, 

(ప్రణష్షగతయో=భూవన్ రాజమారే నరై ర్భ్భలే. 10 

మహావేగము గల (శ్రీకృష్ణుని గుజ్జములు జనులతో నిండిన రాజ 

మార్గమున అడుగు ముందునకు వేయజాలక పోయినవి. 
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స గృహం ధృతరాష్ట్రస్య (పావిళ చృతుకర్శనః, 

పొజ్డురం పుభిరీకాక్షః (పాసాదై రుపళోభితమ్, [1 

అంత నా పుండరీకాతుడు, శ (తుసంహా రకుడు పెక్కు భవనములతో 

రమణీయముగా నున్న తెల్లనిదగు ధృతరాష్ట్రంని దివాణము (పవేశించెను. 

తిసః కళ్యా వ్యతి[క్రమ్య కేశదో రాజవేశ్మనః, 

వై చ్మితవీర్యం రాజాన మభ్యగచ్చ దరిన్చమః, 12 

ఆ రాచనగరులో మూడు (ప్రాకారములు దాటి శ్రీకృష్ణుడు ధృతరాష్ట ని 

చేరుకొ నెను. 

అభ్యాగచ్చతి దాశార్హే ేజ్ఞాచక్తు ర్నరాధివః, 

సహైవ భీష్మ దోణాభ్యా ముదతిష్ట న్మహాయశాః, 18 

శ్రీకృష్ణుడు తనవైపు వచ్చుచుండగా గొవ్పకీరిగల గ్రుడ్డిరాజు భీష్మ 
(దోణులతోపాటు లేచి నిలచెను, 

కృవళ్ళ్చ సోమద తళశ్చ మహారాజశ్చ బాహ్లిక ః, 

ఆసనేభ్యో౭_చలన్ సర్వే పూజయనో జనార్దనమ్. 14 

కృపుడు, సోమదత్తుడు, మహారాజగు బాహ్లీకుడు జనార్జనుని గొరవించుచు 

ఆసనములనుండి లేచిరి, 

తతో రాజాన మాసాద్య ధృతరాష్ట్రం యశ స్వినమ్, 

స భీష్మం పూజయామాస వారేయో వాగ్భి రజ్ఞసా. 15 

కీర్తిగ ల భృతరామరిని సమీపించి శ్రీకృష్ణుడు మంచిమాటలలతో ఖీమ్మని 
పూజించెను. 

తేమ ధర్మానుపూర్వీం తాం (పయుజ్య మధుసూదనః, 

యథావయః సమీయాయ రాజభిః సహ మాధవః. 16 

మిగిలినవారియందును ధర్మమును, వయస్సును బట్టి మధునూదనుడు 

మన్నన నెరపి అటుపై తక్కిన రాజులను కలిసికొనెను, 

అథ [దోణం సబాహీకం సప్పుత్రం చ యశ స్వినమ్, 

కృపం చ సోమద తం చ సమీయాయ జనార్దనః. 17 
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పిదప బాహ్హిమని, (పసిద్ధిగన్న (ద్రోణుని, అతని కొడుకును, కృపుని, 

సోమదత్తుని జనార్దనుడు దరి జేరి మన్నించెను. 

తతాసీ దూర్జితం మృష్టం కాజ్బనం మహదాసనమ్, 

శాసనా ద్దృతరాష్ట్రస్య త|తోపావిళ దచ్యుతః. 18 

అచట గొప్పది, శుభ్రవరచినది పెద్దది యగు బంగారుపీట యొకటి 

యుండెను. ధృతరాష్ట్రని కోరిక పై శ్రీకృష్ణుడు దానిపై కూర్చుండెను, 

అథ గాం మధుపర్కం చాప్యుదకం చ జనార్డనే, 

ఉపజ[(హు ర్యథాన్యాయం ధృతరాష్ట్రపురో హితాః. 19 

ధృతరాష్ట్రిని పురోహితులు కాస్త్రవిధానమును బట్టి శ్రీకృష్ణనరై గోవును, 

మధువర్కమును,; జలమును అందించిరి. 

కృతాతిథ్యసు గోవిన్లః సర్వాన్ పరిహసన్ కురూన్, 

ఆస్తే సాంబన్టికం కుర్వన్ కురుభిః వరివారితః. 20 

అట్టు అతిథిమర్యాద ముగిసిన పిదప (థీ కృష్ణుడు అందరిని నవ్వించుచు 

చుట్టరిక మునుబట్టి కౌరవులతో కూడియుండెను. 

సో౬ర్చితో ధృతరా షంణ పూజితశ్చ మహాయశాః, 

రాజానం సమనుజ్ఞావ్య నిర్మక్రామ దరిన్గమః. 21 

| ధృతరాష్ట్రుడు అతిథిపూజ గావించి సుతి చేసిన పివ సి రాజుకడ సెలవు 

దీసికొని ఘనకీ ర్తియగు శ్రీకృష్లుడు అటనుండి బయలుదేరెను. 

తె 9 సమేత్య యథాన్యాయం కురుభిః కురుసంసది, 

విదురావసథం రమ్య ముపాతిష్టత మాధవః, 29 

వారి వారి యోగ్యతను బట్టి కురుసభలో నున్న తెరస్ర అందరిని 

పలుకరించి మనోహరమగు విదురుని గృహము చేరుకొ నెను, 

ఏదుర' సర్యక ల్యాణె ,రభిగమ్య జనార్హనమ్, 

అర్బ్చయామాస దాశార్హం సర్వకామై రుపస్థితమ్. 28 

16. మృష్టమ్ - శుద్ధి చేయబడినది, దోషములు లేకుండ చేయబడినది, 
90, పరిహసన్ - వేళాకోళపు మాటలు పలుకుచు, చమక్కార ములు పలుకుచు; 

సాంబస్థికమ్ - చుట్టరికము నుబట్టి చేయు వ్యవహారమును. 
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తన కోరికలన్నియు వండి యింటికి వచ్చిన జనార్దనున  కెదురేగి 

విదురుడు సమ స్తమంగ ళ వస్తువులతో కృష్ణునకు పూజచేసెను. 

యా మే (ప్రీతిః పుష్కరాక్ష త్వద్ధర్శనసముద్భవా, 
సా కిమాఖ్యాయతే తుభ్య మ నరాత్మా౭సి దేహినామ్. 24 

పుండరీకాజా! నిన్ను చూడగా నాకు గలిగిన పీతి యెట్టిదో నేనేమి 
చర్తింవగలను: నీవు |పాణు అందరకు అంతరాత్మవు గదా! 

కృతాతిథ్యం తు గోవినం విదురః సర్వధర్మ విత్, 

కుశలం పాణ్బుపు త్రాణా మపృచ్చ న్మృధుసూదనమ్, విగ్ 

సర్వభర్మము లెరిగిన విదురుడు గోవిందునకు అతిథిమర్యాద అన్నియు 

చక్కగా చేసీ పిదవ పాండుపు తుల కుళలమును గూర్చి యడిగెను. 

(పీయమాణన్య సుహృదో విదురో బుదిస త్తమః, 

ధర్మార్ధనిత్యస్య సతో గతరోషస్య ధీమతః, వ్ర 
® 

తస్య సర్వం సవిస్తారం పాణ్జ్బవానాం విచేష్టితమ్, 

క్షత్తు రాచష దాశార్హః సర్వం (పత్యక్షదర్శివాన్. 27 
ఆశీ ల Ch 

బుద్ధిమంతుడు విదురుడు మంచిహృదయముగల పాండవుల గూర్చి |పేమతో 
అట్టడిగెను. అంత (శ్రీకృష్ణుడు ధర్మము, అర్ధము విడనాడనివాడు , సత్పురుషుడు, 

రోషము లేనివాడు బుద్ధిమంతుడు నగు విదురు నకు పాండవుల వృతాంతమంతయు 

కన్నులకు కట్టినట్టు వివరించెను. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానవర్వణి 

ధృతరాష్ట్రగృహ ప్రవేశపూర్వకం (శ్రీకృష్ణస్య విదురగృహ్మప్రవేశే 

ఏకోననవతితమో౬ధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగ పర్యమున భగ వద్యానపర్యమున 

(శ్రీకృష్ణుడు ధృతరాష్ట్రంని భవనము చేరి పిదవ విదురుని భవనమున 

కరుగుట యను ఎనుబదితొమ్మిదవ అధ్యాయము. 

et 0 వం 

24. _అంతరాత్మవు గదా యనుటలో నేను (పత్యేకించి చెప్పకున్నను నా 

మనోభావములు నీకు తెలియును గదా: అని భావము, 



నవతితమోఒధ్యాయః 

తొంబదియవ అధ్యాయము 

శ్రీకృుష్టన్య కున్వ్యాః నమీపే గమనమ్. యుధిష్టిరన్య కుశలవృత్తా న్ల 
మాపృచ్చ్య సీక్రియదుఃఖం స్మృత్వా విలపన్యాః కున్వ్యాః సమాశక్వాననం చ. 

శ్రీకృష్ణుడు కుంతియింటి కరుగుట. ధర్మరాజు కుశలవార్త నడిగి కుంతి 

తనపొట్లు తలపోసి యేడ్చుచుండగా శ్రీకృష్ణు డామె నోదార్భుట. 

వైశంపాయన ఉవాచ . వెశంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

అథోపగమ్య విదుర మవరాహ్లై జనార్దనః, 

పితృష్వసారం స పృథా మభ్యగచ్చ దరిన్లమః. 1 

అట్టు విదురునికడ కణిగిస ధ్రీషృమును మధ్యాహ్నము. దాటిన పిమ్మట 

తన మేన తయగు కుంతీదిఏిని చూడటోయును. 

సా దృష్టా కృష్ణ మాయా నం (ప్రసన్నా దిత్యవర్చసమ్, 

కంఠే గృహీత్వా (పాకోళత్ స్తర నీ తనయాన్ పృథా. వి. 

(పసన్నముగా నున్న సూర్యునితో సమమగు దేహకాంతి గల శ్రీకృష్ణుడు 

వచ్చుచుండగా కుంతి కంఠమున కౌగిలించి కొడుకులను తలచి పెద్దగా ఏడ్చెను 

తేషాం స త్యవతాం మధ్యే గోవిన్లం సహధారిణమ్, 

చిరస్య దృష్ట్వా వార్టేయం బాష్పమాహారయత్ వృథా. ్రి 

ఆ బలసంవన్ను ల సడుమ తనరు మిక్కిలి దగ్గరవాడైన గోవిందుని 

బహుకొలమునకు చూచి కుంతి కంట తడి పెష్టైను. 

సా|బ్రవీత్ కృష్ణమాసీనం కృతాతిథ్యం యుధాం పతిమ్, 

బాష్పగద్గదపూర్లేన ముఖేన వరిశవ్యతా. |. 
ఆతిథ్యము స్వీకరించి కృష్ణుడు రూర్చున్న పిదవ శోకముతో పెగిలిరాని, 

ఎండిపోవుచున్న మోముతో ఆమె యిట్టు పలికెను, 
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యే తే దాల్యాత్ [పభృత్యేవ గురువు శూషణే రతాః, 

పరస్పరస్య సుహృదః సమ్మతాః సమచేతసః, 

నికృత్యా (భంశితా రాజ్యా జనార్లా నిరనం గతాః. ర్ 
జు ఖు? డ్ 

నాయనా! ఆ నా కుమారులు వసితనమునుండియు పెద్దవారిని పీతితో 

శ్చీవించిరి. ఒకరిమీద నొకరికి చెడని చెలిమి కలదు. అందరకు నిష్ణులు, ణే 

బుద్ధి గలవారు, అట్టి వారిని వారు వంచనతో రాజ్యమునుండి వెడలగొట్టిరి, 

ఎప్పుడు నలువురిలో నుండవలసిన నా పు[తులు జనములేని వనము పాలై రి. 

వినీత క్రోధహర్షాళశ్స |బహ్మణ్యాః సత్యవాదినః, 
ఎ 

త్యక్వా ప్రియసుఖి పార్థా రుదతీ మపహాయ మామ్, 6 

అహార్జ శ్చ వనం యా నః సమూలం హృదయం మమ. 

కోవమును సంతోషమును అదుపులో పెట్టుకొన్న వారు, (బహ్మమును 

చక్కగా నెరిగినవారు, సత్యము పలుకువారు నగు నా పుత్రులు (పియమును సుఖ 

మును వదలి, ఏడ్చుచున్న నన్ను విడనాడి అడవుల కరుగుచు నా హృదయమును 

మొత్తముగా ఆపహరించుకొనిపోయిరి. 

అతదర్హా మహాత్మానః కథం కేశవ పాజ్ఞవాః, 

ఊపు ర్మహావనే తాత సింహవ్యాాఘగజాకులే, 7 

బాలా విహీనాః పిత్రా తే మయా సతతలాలితాః. 8 

కేశవా! ఆ కష్టము వారికి రావలసినడి కాదు. తండి లేని పిల్లలను నేను 

ఎల్లవేళల లాలించి పెంచితిని. అట్టి దొడ్డబుద్ధీగ ల పాండవులు _ నాయనా! .సీంహ 

ములు, పులులు, ఏనుగులు విచ్చలవిడిగా తిరుగు కారడవిలో ఎట్టు నివసించిరి? 

అపళ్య నళ్చ పితరౌ .కథ మూషు ర్మహావనే. 

తల్లిదం్యడులను చూడక వా రడవిలో ఎట్టు నిలువగ లిగిరి? 

శజ్ఞదున్దుభినిర్హోవె ర్మృదళ్లి ర్వేణునిఃస్వనై ః, 

పాణ్లవాః సమబోధ్య న బాల్యాాత్పభృతి కేశవ. 9 

6. (పియసుభే - (ప్రియ మనగా రాజ్యము మొదలయినది. సుఖ మనగా 
భోగములవలన కలుగు ఆపహ్హాదము. 
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నాయనా ! కృష్ణా ! పాండుకుమారులు చిన్నతనమునుండియు శంఖ 

ములయు, దుందుభులయు, మద్దెలలయు, వేణువులయు నాదములతో నిద్రనుండి 

మేల్కొానుచుండిరి. 

యే స్మ వారణశ బ్టేన హయానాం హేషితేన చ, 

రథనేమినినాదై శ్చ వ్యబోధ్యన తదా గృహే. 10 

వొ రింటనున్న దినములలో ఏనుగుల ఘీంకారములు, గుజ్జిముల హేషిత 

ములు, రథచ|క్రముల నాదములు వినుచు మేల్కాంచెడివారు. 

కజ్జభేరీనినాదేన వేణువీజానునాదినా, 
ఒప పుణ్యాహ ఘోషమ్మికేణ పూజ్యమానా ద్విజాతిభిః. 11 

ఫోంఖములయు ఛేరులయు నాదములకు పీరా వేణువుల ధ్వనులు (కుతి 

కలుపుదుండ గా పుణ్యాహమం[ తములు చదువుచు (చాహ్మణులు మన్నించుచుండ గా 

మేల్కొనెడివారు, 

వస్తె) రత్న రలజ్కారైః పూజయనో ద్విజన్మనః, 

గీర్భి ర్మజ్జలయుక్షాభి ర్చాంహ్మ ణానాం మహాత్మనామ్. 12 

అర్చిత్రై రర్చనార్హాళ్చ స్తువద్భి రభినస్టితాః, 19 

వస్త్రములతో , రత్నములతో, అలంకార ములతో (బాహ్మణులను పూజిం 

చెడివారు. మహాత్ములగు (భాహ్మణులు మంగళముతో కూడిన వేదవాక్కులతో 

గేష్టములగు స్తోతములతో వీరిని కొనియాడుచుండెడివారు. 

(పాసాదా[గే ష్యబోధ్య న రాజ్బు_వాజినశాయినః, 

(కూరం చ నినదం (శత్వా శ్వాపదానాం మహావనే. 14 

అట్టివారు గడుల గోపురముల పై జింంచర్మముల పై పడియుండి (కూర 

మృగ ముల ఘోరనాదములు వినుచు ఆ కారడవిలో మేల్కొనుచుండిరి. 

న స్మోపయా ని నిదాన్తే న తదరా జనారన, 
pa అత లా (౧) 

భేరిమృదబ్లనిన దై 8 శజవెణవనిఃస్వనై 8, 15 
౧ వ ల్ ర 
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శ్రీణాం గీతనినాదై శృ మధురై ర్మధుసూదన, 

వన్దిమాగధ సూతై శృ స్తువద్భి ర్బోధితాః కథమ్, 16 

మహావనే ప్వబోధ్య న శ్వావదానాం రుతేన చ 

భేదీవ మృదంగనా నాదములతో శంఖముల వేణువుల ధ్వనులతో చెవి కింపైన 

స్రీ పైటలతో వందిమాగ ధసూతు ౧ స్రో9 (తపాఠములతో' మేలా గ్రానెజివారు. 

పెద్ద అడవులలో [కూరమృగ ముల కఠోర ధ్వనులతో ఎట్లు మేల్కొనిరి, వారికీ 

పాటు రావలసినది కాదు గదా! నివ లేచి వారు నాకడకు రాకున్నారు గదా! 

[హీమాన్ సత్యధృతి ర్దానో భూతానా మనుకమిితా, 

కామద్వేషా వశే కృత్వా సతాం వర్మానువ రతే. 17 

i 

వాడు. ఇం[దీయముల పె అదుపు గలవాడు, సర్వ (ప్రాణుబయందు వొలి వల 

వాడు. కామమును ద్వేషమును అదుపున నుంచుకొని సత్పురుషుల బాటలో ఎల్ల 

వేళల నడచుచున్నాడు. 

నా పెదకొడుకు పొడు వనులకు సీగ్గుపడువాడు, సత్యము పట్టువల రం 
యది 

అమృరీషస్య మాగ్ధాతు ర్యయాతే ర్నహుషస్య చ, 

భరతస్య దిలీవస్య శిబ్లే రౌశీనరస్య చ, 18 

రాజర్జీణాం పురాణానాం ధురం ధ తే దురుద్యహామ్, 19 

అంబరీవుడు, మాంధాత, యయాతి, నహుషుడు, భరతుడు, దిలీపుడు, 

ఉశీనరరాజు శీవీ వంటి (పాతకాలపు గాజర్జుల భారమును _ ఎవ్వరు మోయ 

జాలనిదానిని మోయుచున్నాడు. 

కీలవృ తోపస సంపన్నో ధర్మజ్ఞః సత్యసంగరః, 

రాజా సరంగుణోపేత "సె స్టెలోక్యస్యాపి యో భవేత్ 20 

చక్కని శీలము, సశవడియు నిండుగా గలవాడు. ధర్మత త్వ మెరిగిన 

వాడు, సత్యమున నిష్ట గలవాదు, మంచి గుణములన్నియు కుదురుగొని మూడు 

లోకములకు ఏలిక కొదగినవా 

19. ధురమ్ _ భారమును. 
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అజాతశ తు ర్థర్మాత్మా శుద్ద జామ్మూనద। వభః, 

గ్రోషః కురుమ సర్వేషు ధర్మతః (శుతవృ తతః, 

పియదర్శో దీర భుజః కథం కృష యుధిషిరః. 21 ఘ్ ట్ థి 
అత నికి పగవాడన్న భావనయే ఉండదు. ఆతని నిలు వెల్ల ఫర్మ మే. 

నిర్మలమైన బంగారు వన్నెతో వెలిగిపోవుచుందును, ధర్మమును పండిత త్యమును 

నడవడిని బట్టి చూచినచో కౌరవు లంగ రిలో గ్రేఫ్టుదు. చూడ ముచ్చట అయిన 

వాడు. హొడలైన భుజములతో నొప్పువాడు, కృష్ణయ్యా! ఆ యుధిషిరు 
(xn) ® 

డెటున్నాడు? 
లు 

యః స నాగాయుత్మపాణో వాతరంహా మహాబలః, 

సామరః పాణవో నిత్యం [పియో |భాతుః పియంకరః. 22 
య a 

ఆ థీముదు వది వేల యేనుగు సత్తువ, వాయువు వంటి గొప్ప బలము 

కలవాడు. ఎల్లప్పుడు కోపముతో చిరచిరలాడుచుండును. అయినను మనసులో 

మాలిన్యము లేనివాడు. అన్న యన్నచో (పేమ. ఆతని (ప్రియమే తన 
ప్రియముగా చేయుచుండును. 

కీచకస్య తు సజ్జాతే ర్యో హన్తా మధుసూదన, 
శూరః |కోధవశానాం చ హిడిమ స బకస చ. లికి E AUS § వై 

జాతు అందరితో పాటు కీచకుని మట్టు పెర్టైను. హోభముతో తీ పస్వభావము 

గ్ హిడింబుని, బరుని రూపుమాపిన హరుడు 

య. మః వ. థీమః హరకాం' వరః. 24 

21, (పియద రః ల (సియమైన నర్మము ల దర్శనము నలవాడు లేదా 

దర్శమనగా (కాద్ధ కర్మాదికము _ వానియందు పీతి కలవాడ నియు 
‘ 0 

చెప్పవచ్చును. 

22. పాండవః _ పాండువే పొండవుడు - కద్ధ మైనవాడ ని భావము - కోవము 

గ అవాడయ్యు దోషము లేనివాడని తాత్పర్యము _ లేదా పాండుని 

కొడుకని సామాన్యార్థ ము, 
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పరా|క్రమమున ఇం|దునికి, బలమున వాయుదేవునకు, [కోధమున 

మహేశ్వరునకు దీ పైవాడు, పోటుగాం [తలో మిన్న. 

[కోధం బల మమర్షం చ యో నిధాయ పరంతపః, 

జీతాత్మా పాఖవో౬మరీ (భ్రాతు సిషతి శాసనే. 25. 
టి ఎ — © 

పరులను కాల్చివేయునట్లి కోపిష్టుడు ఫీముడు [కోధమును, బలమును, 

అసహనమును (పక్కకు బెట్టి మనసు నదుపు చేసికొని అన్నమాటపై నిలబడి 
యుండెను, 

తేజోరాశిం మహాత్మానం వరిష్ట మమితౌజసమ్, 

భీమం |ప్రదర్శనేనాపి భీమసేనం జనార్దన. విగ్ర 
తం మమాచక్షు వారేయ కథ మద్య వృకోదరః, 

సె 
ఆస్తే వరిఘబాహుః స మధ్యమః పాజ్దవో బలీ. 27 
ముద్దకట్టిన తేజము, మహాత్ముడు, అందరికంటె మిన్న. ఇంత అని 

చెప్పరాని బలము గలవాడు. చూచిన మా(తముననే భయము పుట్టును, అయ్యా ! 

శ్రీకృష్ణా ! ఆ వృకోదరుడు, ఆ వరిఘవంది భుజము గలవాడు, ఆ బలళాళి, 

ఆ నా నడిమికొదు కెటున్నోడు ? 
య 

అరునే నారనో యః స కృష బాహుసహసిణా, 
జ డా శ్ 

ద్విబాహుః స్పర్షతే నిత్య మతీతేనాపి కేశవ. 28 
థ 

వేయిచేతులుగల ఆ కార్త ఏర్యార్డు నుడు చనిపోయిన పిమ్మ టకూడ రెండు 

చేతులుగల యీ యర్జును డెవుడు ఆతనిని మించజూచుచుండును. 

క్షిపల్యే కేన వేగేన వజ్బుబాణశతాని యః, 

ఇష్య స్తే) సదృశో రాజ్ఞః కార్రవీర్యస్య పాణవః. 29 

ఆ పాండుకుమారుడు ఒకే వేగముతో అయిదువందల బాణములను 

గుప్పించగ లదు. ధనుర్విద్యలో ఆతనికి కా రవీర్యార్థునుడే సాటి. 

తేజసొఒదిత్యసదృళో మహర్షిసదృశో దమే, 

క్షమయా పృథివీతుల్యో మ హేన్దుసమవి క్రమః. £0: 
(0 
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తేజస్సున సూర్యునకు, ని|గహమున మహర్షికి, ఓర్పున భూదేవికి, పరా 
(కమమున మహేం[దునరు ఆతడు సమానుడు. 

ఆధిరాజ్యం మహద్దీవం _వేథితం మధుసూదన, 

ఆహృతం యేన పీర్యేణ కురూణాం సర్యరాజసు. 81 

తోక ములో (వసిద్ది నంది మిక్కిలి వెలుగొందుచున్న మహాసామాజ్యమును 

కౌరవులకై రాజులందరినుండి యొడిచి తెచ్చినది ఆతని శ కియే కదా! 

యస్య బాహుబలం సర్వే పాణ్గవాః పర్యుపాసతే, 
ఓ ట్లో ఉల ఇ, 

స సర్వరథినాం (శేష్టః పాజ్దవః సత్యవి|క్రమః. 82 

సొాండురుమారు లందరరు ఆతని భుజబలమే అండ. రధిరులలో (శేస్టు 

డగు ఆ అర్జునుడు సత్యమైన పరాక్రమము గలవాడు, 

యం గత్వా౬ ఖిముఖః సంఖ్యే న జీవన్ కశ్చిదా వజేత్, 

యో జేతా సర్వభూతానా మజేయో జిష్ష రచ్యుత. BE 

జయము బొందుటయే లతణముగా గణ ఆ అర్జునుని యుద్ధమున నెదు 

ర్కొని |బదికి బయటవడువా డుండడు . వాడు సర్వభూతములకు జయింపరాని 

వాడు, 

యోఒప్మాశయః పాభివానాం దేవానామివ వాసవః, 

స తే ధాతా సథా చైవ కథ మద్య ధనజ్ఞాయః. వశీ 

దేవతల కిం[దునివతె పాండపుల కొతడు పెద్దదిక్కు. అట్టి నీ ముద్దు 
(౧ రు a] 

మరది (పాణమి (తుడు అగు ధనంజయు డీప్పు డెట్టున్నాడు? 
ఆ ss 

దయావాన్ సర్వభూతేషు 1హీనిషేవో మహాస్త్రవిత్, 

మృదుళ్చ సుకుమారశ్చ ధార్మికశ్చ పియశ్చ మే, శిర 

సహదేవో మహేష్యాసః శూరః సమితిశోభనః 

of" వ వ స, Mens / వార 
(థాత్య్థాణాం కృష్ణ సామ ర్భర్మార్థకుళ ల్ యువా. ఏటి 

84, (ఖాతా _ తెలుగునుడికా రముసుటట్లి “మరది అను నర్థము (గ్రహించుట 

యు కము, 
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కృష్ణయ్యా! అ సహదేవుడు, అన్ని[పాణులరపందు దయ గలవాడు,. 

పాడుపనులకు సిగ్గపడును. గొప్ప అస్త్రవేత్త క్ల. మెత్తనివాడు, సుక సమార స్వభావము 

గలవాడు. ధర్మమును వాటించువాడు. నాకు [పియమైనవాడు. గొవ్ప విలుకాడు, 

హరుడు. యుద్ధమున రాణించును. అన్నలకు సేవలు చేయుచుండును. ధర్మము 

నందును, అర్థమునందును ఆరితేరినవాడు. యువకుడు, 

సద్రైవ సహదేవస్య థ్రాతరో మధుసూదన, 

వృత్తం కళ్యాణవృ తస్య పూజయ ని మహాత్మనః. వ్ర 

దొడ్డబుద్ధియ, మంగళమగు నడవడియు గల సహదేవుని [ప్రవర్తనను 

కృష్ణా! అన్నలు ఎల్లవేళల కొనియాడుదు రు. 

జ్యేస్టావచాయినం వీరం సహదేవం యుథాంవతిమ్, 

శుశూమం మమ వార్డేయ మా|దీవు[త్రం (పచత్వ మే, Ble 

నాయనా! కృష్ణా! అన్న లను మన్ని ంచువాదు, వీరుడు, యుద్ధములందు 

నాయకుడు, నన్ను సేవింవగోరువాడు నగు మా మా(దికొడుకును గూర్చి నా 
ఇెరిగింపవయ్యా! 

సుకుమారో యువా హూరో దర్శనీయశ్చ పాణివః, 

(థాత్తూణాం చై. చెవ సర్వేషాం ప్రియః పాణో బహిశ్చరః. 89 

చితయోధీ చ 'నకులో మహే హెష్వాసో మహాబలః, 

కచ్చిత్స కుశలీ కృష్ష మమ వత్సో సుఖై ధితః, 40 

సుకుమారుడు, చిన్నవాడు, శూరుడు, అందగాడు, అన్నదమ్ముల రోంద 

రకు వెలుపలి (పాణమువలె మిక్కిలి యిష్ణుకు, చిత్రయుద్దములు చేయనాడు 

గొప్ప ధనుర్ధ రుడు, మహాబలుడు, నేను ముద్దుచేసి పెంచినవాడు అగు సరులుడు 

కృష్ణా! కేమముగా నున్నాడాః 

వి 

సుఖోచిత మదుఃఖార్హ్మం సుకుమారం మహారథమ్, 

అపి జాతు మహాబాహో పశ్యేయం నకులం పునః. 41 

సుఖముల కలవాటు వడినవాడు, దుఃఖ మెట్టిదో యెటుగరానివాడు, 

సుకుమారుడు, మహారథుడు నగు నకులుని ఎన్న టికై న కొంతునా ? 

లెద, జ్యేష్ట _ అపచాయినమ్-అన్నల అభివృద్ధికి పాటువడువాడని తాత్సర్యము. 
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పక్మసంపొతజే కాలే నకులేన వినాకృతా, 

న లభామి ధృతిం బీర సాఒద్య జీ టీవామి పశ్య మామ్. 42 

జెప్పపాటు కాలమైనను నకులుని చూతక నిలువకుండెడిదానను. ఓయి 

సీరుడా ! అటి నేను నేకు దిచికియే యున్నాను. చూడు, 
ట ల 

జి 
సరః పుత్రెః పియతరా ద్రౌపదీ మ్ జనార్దన, 

కులీనా రూవసంపన్నా సరె రెgః సముదితా గుణ ర 48 

జనార్దనా ! టి [దొపదమ్మ నా కొడుకు రంటె (పియమైనది, మంచి 

కుంమున బట్టిన. నిండైన రూవసంపచ గ ఒఅస్.మంచి గుణములన్నియు & అమెలో 

నెలఠొ నియన్నవి. 

న పుత్రలోకాత్ వతిలోకం వృణ్వానా సత్యవాదినీ, 

(పియాన్ పుతాన్ పరిత్యజ్య పాల్లవా ననురుధ్యతే. 44 

పు[తుల సన్నిధికంటె పతుల సన్నిధానమే స్వయముగా కోరి (పియులగు 

పుతులను వదలి సత్యవాడిని యగు ఆ యిల్దాలు పాండవం వెంట నంటినది. 

మహాభిజనసంపన్నా సర్వకామైః సుపూజితా, 

ఈశ్వరీ సర్వకల్యాణీ దౌవదీ కథమచ్యుత. 45 

గొప్పయింట పుట్టినది, కోరిన కోరికలన్నియు తీర్చుకొన్న ది, సర్వ 

శుఖభములరు నెలవై నది, న నంత తానొక (ప్రభువుగా (దిదికినది, అచ్యుతా ! డ్రి 

(దౌపది యెట్టున్నది ? 

పతిభిః పళ్బుభిః శూరై రగ్నికఠల్చెః (పహారిభిః, 

ఉపపన్నా మహేష్వాసె ర్హౌవదీ దుఃఖభాగినీ. 46 

నిష్పుపంటి పోటుగాం డై. రద్రుగురు. 'పెనువిల్లు పట్టిన పురుష శేష్టులు 

ప ఖభరలె యుండగా ఆ' (దౌవవికి కాని దుఃఖము 
శల De 4 

42, వక్ష సంది తటే _ కన్ను వ మూసి తెరచునంత రాలమునందు; డి ke 

44. _పృుతలోకాత్ _ పుతుల సన్నిధికంటెను, పఠిలోకమ్ _ పతులకడ నుందు 
టనే; వృణ్వానా - తనంత తాను కోరుచు, 
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చతురశ మిదం వర్షం యన్నా పశ్య మరిన్దమ, 
౧ 

ప్యుతాదిఖిః పరిద్యూనాం దౌవదీం సత్యవాదినీమ్. 4 

నా కొడుకులతో పొటు వడరాని పాట్లు వడి నలగిపోయిన సత్యవానిని 

యగు (దౌవదిని ఈ పదునాలుగ వయేట కూడ చూడకున్నాను. 

న నూనం కర్మభిః పుణ్యై రన్నతే పురుషః సుఖమ్, 
దౌవదీ చే త్రథావృతా నాళ్ళు తే సుఖ మవ్యయమ్, 48 

అటువంటి మంచి (ప్రవర్త రన గల [దౌపది తరుగువోని నుఖ మనుఖ 

వింపలే దనగా మానవుడు కేవలము పుణ్యకర్మ ములతో సుఖము పొందడు. ఇధి 

నిక్క ము. 

న 1పియో మమ కృష్ణాయా వీభత్సు ర్న యుధిష్టిరః, 

ఫీమసేనో యమౌ వాజపి యదపశ్యం సభాగతామ్. 49 

సభతో అన్ని పొట్టుపడీన [దౌపదిన్సి చూచిన నాకు గాని, అమెకు గాని 

ఆ వీభత్సుడు, ఆ యుధిస్టిరుడు, ఆ భీమసేనుడు, ఆ కపలలు (పియులు గారు, 

న మే దుఃఖతరం కీతో ద్ఫూత పూర్ణం తతో౬ధిక్రమ్, 

శ్రీధర్మిణీం దౌవదీం యచ్చ్వవరాణాం సమీవగామ్. 50 

ఆనాయితా మనార్యేణ డోధలోభానువ రినా, 
సరే ప్రెకన కురవ ఏక్రవస్తాాం సభాగతామ్. 51 

[(కోధము, లోభము తప్పినట్టు తిరుగు తు[చు' డొకడు త్రీధర్మము 
గట్టిగా పాటించు ఆ దౌపవిని మామల వద్దకు గుంజుకొని వచ్చెను, ఒంటిబట్టతో 
సభకు వచ్చిన ఆమెను కౌరవు లందరు (గుడ్తప్పగించి చూచిరి. ఇంత పెను 
దుఃఖము, దీనికంపె మించినది గాని నాకు మును] పెన్నడు దాపురింవలేదు. 

47. పరిద్యూనామ్ _ మిక్కిలి నలిగినదానిని; 
49. నాకును, (ద్రౌవదికిని పీయమైన కార్యమును _ ఆ దుష్టులను శిక్షించుట 

అనుదానిని _ ధర్మరాజాదులు చేయక నాకు అపియము గావించిరని 
తాత్పర్యము, 
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తల్లైవ ధృతరాష్ట్రళ్చ మహారాజళ్చ దాహ్హారః, 

కృవశ్చ సోమద తో నిర్విణాః కుసవ సదా, రపి 

థ్ర్కేం ఫృతరా రాష్ట్రడు, మహారాజగు నాహ్హాసడు; కృపుడు, సోమదత్తును, 
యల 

కౌరనవ్సృలును ఆ సభయందే చేష్టలుడిగి యుండిరి, 

సర్వేషాం తఉతారం పూజయా మ్యహాటు, త గిం సం 

వృ తేన హి భవత్యార్యో న ధనేన న విద్యయా. 59 

గొళుని గొరవింతును. ధన మే. ? అసభలో అందరితో ఆ నిదురు న కని 

ఫ్4 

"క లో ల్ లీ ఇల టల Ca Ta] ou G3 జ్ 

పొడబుది గలవాడు, గ ఎథీరును మహాత్ముడు పనన ఆ చిదుదుని భబము 

అయం” 

వైశమాయన ఉవాద_దె శంపాయను డిట్లు చెప్పెను, 

సొ శోకారా చ హృష్టా చ దృష్టా గోవిన్ద మాగతము, 
యట 

న్ రానాొవిధాని దుఃఖాని సర్వాణ్యేవా న్యకీ ర రయత్. by 

త? క wo వచ్చిన కృష్టుని చూచి వరమాగందముగు, Mw లిక) 

తలచి వరమదుఃఖమును వొంపిన టఅరుంతి పెక్కు సభముతగు. పిత 

లన్నింటిని బివ్సుకొన దిగను. 

Ma ల 
Na . లా టో 

పూరె రాచరీతం యత త్కురాజభి రరినమ, 

en] 
నో 

స్ 

క 
కో ఇ ఆటు 

ఇటో ఇల్లీ pr 
“ 

అక్షద్యూతం మృగవధః కచ్చిదేషాం సుఖావహమ్. 58 

Sy! ముసుపటి స్చులగు రాజాది ఆడి” టూరు? uo Mew 

wf} లో Wn లో | జో ఖల గి (| 

రారువుచేత అపి యేమి సుఖము అను అరయు స్మి షు అ 

SMB. (11) 



180 శ్రీ మహాభారతము 

తన్మాం దహతి యత్కమా సభాయాం కురుసంనిఢౌ, 

ధా ర్రరాషై9ః పరిక్షిష్టా యథా న కుశలం తథా. ద్ 

కృష్ణా ! నిండుసభలో కౌొరపులందరు ఉన్నచోట, అ థృతరాష్టుని 

కొడుకులచేత [దౌపచి అమంగళకరముగ అపమానింప బడినది. అది చివ్చైనా 

హృదయమును దహించివేయచున్న ది, 

నిర్వాసనం చ నగరాత్ వ్మవజ్యా చ వరంత తప, 

నానావిధానాం దుఃఖానా మధిజ్ఞాస్మి జ న ర్రి 

ఊరినుండి వెశలగొట్టరి. అడివు ౨కు దోలిరి. ఇట్టి నానావిధములగు 

దుఃఖములను ఎరిగినదా ననయ్యా! జనార్దనా! 

అజ్ఞాతచర్యా బాలానా మవర్ ీ భళ్ళ్చ మాధవ, | 

న "మే శ్రేశశమం తత్ న్యాక్ పుతై 9: సహ వరంతన. 59 

వసివారు 'అజ్ఞాతవాసము చేయవలసి వచ్చినది. రాజ్యము లకుండ & 

నది, నాకు నొ కొడుకులకు అనికొదు పెద్ద ముఖము! 

దుర్యోధనేన నికృతా వర్ష మద్య చతుర్ణశమ్, 

దుఃఖాదపి సుఖం నః స్యా ద్యది పుణ్య ఫలక్షయః, 60 

మరేమనగా, ఇన్నినాన్మ దుర్యోధనునిచేత పడరాని పొట్టు పడితిని. ఇప్పు 

డిది పదునాలుగవ యేడు. మా పాపములు నశించి యిటుపె నుఖము గలుగ 
వలయును. ఏలయన పుణ్యఫలము లేకయే గదా మేము దుఃఖ మనుభనించినది! 

మే విశేషో జాత్వాసీత్ ధార్తరా ష్రైషు పాళ్గవెం, 

తేన స సల్యేన కృష్ణ త్వాం హతామి త్రం గ్రియావృతమ్, 

అస్మాద్విముక్రం కం "సజ్లామాత్ పస్యేయం పొణ్లివెః స సహ, గ్ర 

57, న కుళలమ్ _ అమంగళము. 

59. _అవరోధః-రాజ్య మీపుంతుఓ సల సర్చడిన (బదుకుతేరువులే ని స్థితి. 

60. దుఃఖాత్ - Fe ఫలము నశించుటవలన, నః - మారు; నుఖం స్యాత్ - 

సుఖము కలుగవలయును. ఏలయన, పుణ్యభలక్షయః . పుణ్యఫలము 

నశింపగా _ దుఃఖము ఏర్పడినది కనుక. 

Gl. అస్మాత్ సం గౌమాత్ - రావోవు యుద్ధమువలన - కులమున పుట్టిన ఈ 

కయ్యములో భేదబుద్ధికలవారికి వినాశము, సమబుద్ధిగలవారికి సుఖము 
కలుగుగాక అని భావము 
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1 (ఓ 
కృష! నేనెన్నడును ఛ సత రొష్ట్రసి కరొసుసలను పొండుపుమారులరం టె 

వ్ఏ 

వేరుగా చూడలేదు. ఆ సత్యమువలన శత్రువులను పరిమార్చి, సంపదతో గూడి 

రాబోవు యుద్ధ మునుండి ఐయటపడు నిన్ను పొండవులతోపాటు నేను చూడ 

వలయును. 

నైవ శక్యాః వరాజేతుం సర్వం కే హ్యేషాం తథా విధ మ్. 62 

పొండవుల ఆపిధమన సమవ రనమును బటి వారిని ఓడించుట శెవంరికిని. య 2 ఏ ee 

పితరం త్వేవ గరేయం నాత్మానం న సుయోధనమ్, 
CN 

యేనాహం కు నిభోజాయ ధనం వృత్తై రివార్చితా. 68 
కి 

కృష్టా! ఇంతకు, నన్ను కాదు, దుర్యోధనుని రొదు, ఆమా నాయన 

ననవలయును. దాతలుగా పేరొంఏవినవారు థన మిచ్చిసట్టు నన్ను పోలిమిగలఅ 

మహాత్ముడగు కుంతిభోద్రున కిచ్చి వేశె నెను, 

బాలాం మా మార్యక సుభ్యం [క్రీడ సీం కన్లుహ సికామ్, 

అదాత్తు కు నిభోజాయ సఖా సఫ్యే మహాత్మనే. 64 
మీ తొత అర్యకుడు బంటి చేతబట్టి అడుకొనుర న్న చిన్నదానను సన్ను 

చెలిమిగల మహాత్ముడగు కుంతిఖభోజున కచ్చివేసెను 

సాహం పితా చ నికృతా క్వప ol చక 
జూ 

రి ఈ O రో 

అత్యన నదుః;ఖితా తా కృష్ణా కిం జీవితఫలం మమ. G5 

Oe 
అట్లు సను తం|డిరిని చూమంరును రొనిదాసనై. పడరాని బొట్టు పడిలిని, 

ఇంత సె పినుదుఃఖములు బంద్కు నేను రృ! (బదుకువ అన ఫ్ర ందిన ఫం మేమి? 

69. వీమిమ్ _ ఈ పొండవుల, తథావిధమ్ _ థేదధావము లేని; సర్వమ్ - 

సమ నమగు (పవ రనను, 
న! టీ 

x ల క త ల! 
G8, పృత్తిః _ దాతలుగా పేరొంది శవారిచేత “వృతో ఒకీతే ద్భథ ఖత! అని 

జ ఆశ ల 

విశ్వనిఘంటువు. తుభ్యం hs ఆర్యకః _ తొత, 

(ర్. శ్వాశ రై? ల భీష్ముడు మొవలగునవారిచేత్ర; భ రకు అపు వనుక యే 

రాష్ట్రతును మామగా పరిగ ణింపదగసగవాడదు, 
రు 



యన్మాం వాగ (బవీ న్న కం సూతకే సవ్యసాచిన3, 

ప్యుతసే పృథివీం జేతా యశ ళ్చాస్య దివం స స్పృశేత్. 88 

ళ్ళ ea హతా కురూన్ మహాజనేః రాజం |పావ యః ఏ శ్ రాజ్యం [పావ్య ధనజ్జయః, 
(గ్రాతృథిః సహ కౌ నేయ ప్రస్ మేధా నాహరిష్యతి, G7 

ఈ అర్జునుడు పుట్టప పురథవనమున అకాశూణి నాకీట్టు చెప్పినది. చ 

స్ కొడ్తుకు భూమి సంతతిని జయించును, సీని శ్రీ ర స్వర్గ ము ముట్టును, మహో 

యుద్ధమున విను తొరవుల నందరిని చంపి రాజ్యము పొంది అన్న దమ్ము లత్ గోపామటు 

మూడు అశ్వ మేధము లను సాధించును. 

నాహం తా మభ్యసూయామి నమో ధర్మాయ వేధసే, 

కృష్ణాయ మహతే నిత్యం ధర్మో ఛారయతి (ప్రజాః. 80 
Od ల్ af 2 జ శ్ కృష్ణయ్యా! ఆ మాటను నెను తప్పు పట్టను, అన్నింటికి కరవు, రక 

ము 4 న శ ఈ తప్పు, గ ప్పృవాడవు నగు నీట నిత్యము (మొక్కుదు ను ధి ౭కి 
చిం 

zh 
లో 

(పజలను పటి నిలుపు "దీ! 

లా 
| 

క్ ఆర్ష న 4 బలల ఇఒలో 
ని వవ యంతయు నమకూర రగ అపు. 

ల్ని, 

67. మహాజన్మై _ ఘోరయుద్ధమున, మధాన్ _ స మంను. 
ఇ eA జో నళ ఆ . చి 65. న అధాసూయామి _ నిందింపను; వే; - విశ్వమును సృజించిన 

ఇల ce ఇ అకా జ / ( ఇ ల దానికి పుహత . మవోప్రపపషుపదు _ ఈ మట క్భప్లుని దెప్పి 
. ఛి 

దొతుదుచు మది ఛో ఫర్యొ థారయిపి [వజొః _ ధర్మమే (పజలను పటి 
శు 

సిలుపును. ఈర ర్మమె అన్నింటి కంటె [వబపము. ఛర్మవదము అరము 
థి 

దానెనె సూచించుచున్న డి అను భావముతో ఈ వాక్యముసు పలికినపి 
ధర్మవే ేయుసది, చెయించునది. ఈశ్వారారాధనము వ్యర్థము - అని 

దుఃఖథారముతో విల అపించుళున్న రుంతి హృద యభావన, 

గ్ర ధర్మముకూడ సంకయమునకు తాచోసగినపుడు శ్ క్యోరుడే సర్వము 

నిర్భహింపపణ ౫ మ ఆ / 
హా వున భావము, 
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న మాం మాధవ వైధవ్యం నార్థనాళో న వైరతా, 

తథా శోకాయ దహతి యథా పుతై9 ర్వినాభవః. 70 
మాధవా ! ఈ విధవతనముగాని, ఈ లేమిగాని, ఈ పగగాని కొడుకులకు 

దూరమగుట నన్ను దుఃఖపెట్టి కాల్చినట్లు కాల్చుట లేదు, 
ట్ రా 

యా౬హం గాణీవధన్యానం సర్యశస్రభృతాం వరమ్, 
డె 0. 

ధనజ్ఞాయం న వశ్యామి కా శాన్సి రృదయస్య మే, 71 

గాండీవము చేపట్టినవాడు, ఆయుగము ధరించినవా రందరిలో (శేష్టడు 

అగు అర్జునుడు నాకు కానరాడు. నా ఎదకు శాంతి ఎక్కడిది 2 

rar, af. " af న జో 

ఇత శ్చ తుర్దళం వర్గం యన్నావశ్యం యుధిష్టిరమ, 

ధనక్షయం చ గోవిన్ద యమౌ తం చ వృకోదరమ్. 72 

గోవిందా ! ఆ థర్మయ్యను, అ ధ్రసంజయుని, అ కవలలను, తోడేలు 

పొట్టవంటి బొట్టగల ఆ ఖీమయ్యను చూచి యిప్పటికి వదునాలుగవ యేడు, 

జీవనాశం (పనష్షానాం (శాదం కురర్గ ని మానవాః, 
రు oo Ow అంటే 

ఆరత సే మమ మృతా స్తేషాం చాహం జనార్దన. 78 
థ్ ఆ యాః 

న్న త గలి టో బల ఆక, ళో 

(పొణములు గలు. నశించిసనారికి మనుష్యులు (గాద్రము. పెటుదురు, 
ఖీ యజ oO డు 

జ 4 whe ఖో బి 

నిజమునకు నాగు వారు ఎను నారిడి చచ్చినవారము ఓయు మి. 
te. 

wf. + ed 4 న 

(బూయా మాధవ రాజానం థర్మాత్మానం యుధిష్నీరమి, 
సనో నీ @ 

“9 oo mnt nt a లాల ops 

భూయాంసే హీయలే ధర్క్మీ మా పుత్రక వృథా కృథాః, 74 

Mag Vom Wu Way అ నర అలో, శ ళా వార అ న ఒహ గలి న ఆ స ద 

మాథవా! at ys గుర్మమనిప "7 | వేలుచున్న LA అరలో జూల ఎం. 

సు) 

నాయనా! కుమారా! నీ ఫర్మము మెట్ట పెట్టు" (షా ర్రిసోయిన ఏ. వ్యర్థముగా దానిని 

పట్టి (వేలకుము. 

జో గి లో ఖర వ 

పరా|శ్రయా వాసుదేవ యా వీవతి ధిగను తామ్, 

వృ తే కార్పణ్యలబాయా అ|వతిషైవ జ్యాయసీ, 75 
Lo 

 వానుదేవా!: వరుఐపె ఆధారపడి | బనుకుదాని [బతుచేల? గీకముగా వచ్చు 
కం 

ళ్, 

్గై మ సంవ ల 
జదుకుతెరుపుకంటె చచు.టయు బులు. 

ణీ + 
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అథో ధనజ్ఞయం |బూయా నిత్యోద్యు కం వృకోదరమ్, 
యదర్థం క్షతియా సూతే తస్య కాలో ఒజయమాగతః, 76 

ఆ అర్జునునకు, ఎల్లవేళల ఎగిరిపడుచుండు భీమునకును క్ష తియకాంత 

దేనికై కొడుకులను కనునో దానికి తగిన కాలము వచ్చినదని చెప్పుము, 

అస్మింశ్చే దాగతే కాలే మిథ్యా చాత్మికమిష్యతి, 

లోకసంభావితాః సనః సునృశంసం కరిష్యథ. 77 

అట్టు వచ్చిన సమయమును వృథగా జారవిడిచితిరేని లోకమెల్డ కొని 
యాడు సజ్జనులగు మీరు మిక్కిలి ఏీవగొలుపు పని చేసినవా రగుదురు. 

నృశంసేన చ వో యుకాం స్యజేయం శాశ్వతీః సమాః, 

కాలే హి సనును ప్రాప్తే త్య క్రవ్య మపి జీవనమ్. 78 
అట్టు నీచపు (బ్రదుకు (బదుకు మిమ్ములను (బదుకు తుదిదాక వదలి 

వేయవలసి వచ్చును. కాలము మూడినపుడు జీవనమునై న వదనివేయవలయును 

గదా! 

మాదీప్పుతౌ చ వక్తవ్యా క్ష్యతధర్మరతొ సదా, 

వ్మికమే ణార్జితాన్ భోగాన్ వృణీతం జీవితాదపి. 79 

నకుల సహదేవులతో “ఎల్లవేళల క్ష త్రియధర్మ మునందు మక్కువతో 
(బదుకుడు, వరా[కమముతో సాధించిన నుఖమునే (పాణములు పోయినను 

కోరుకొనుడు' అని చెప్పుము 

విక మాధిగతా హ్యార్థాః క్షతధర్మేణ జీవతం, 

మనో మనుష్యస్య సదా ప్రీణ ని పురుషో త్రమ, 80 

పురుషోత్తమా! క్ష(తియధర్మముతో (బదుకు నరుని హృదయమునకు 
పొరుషముతో సాధించిన అర్ధములే ఆనందము చేకూర్చును. 

గత్వా [బూహి మహాబాహో సర్వశ స్త్రభృతాం వరమ్, 

అర్జునం పాభవం వీరం |ద్రౌపద్యాః పదవీం చర. 81 

75 అత్మికమిష్యతి _ యుద్ధము లేకయే దాటి పోయినదై న. 
78, సునృశంసమ్ - మిక్కిలి అసహ్యము గొలుపృవని, 
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కీయి మహాబాహూ! అట కేగి ఆయుభధారులలో అగేసరుడు, పాండుని 

కొడుకు, ఏరుడు అగు అర్జునునితో (ద్రౌపదిమార్గమున నడచుకొమ్మని చెప్ప. 

విదితొ హి తవాత్యన్తం [క్రుద్ధా తౌ తు యథా న్తకౌ, 
ఖీమార్డునా నయేతాం హి దేవానపి పరాం గతిమ్. 82 

తయోశెత దవజ్ష్ఞానం యత్సా కృషా సభాం గతా, 88 
కు ఖా ta 

కృష్ణా! నీవు బాగుగానే ఎరుగుదువు. ఆ భీమార్జునులు (క్రోధము పూనినచో 
యములవలె దేవతలనై నను రూపుమాపుదురు. అట్టివారికి (ద్రౌపది నలుగురి 

ముందు నిలువవలసి వచ్చుట అవమానకర మైనది, 

దుక్శాసనశ్చ కరశ్చ పరుషాణ్యభ్య భా షతామ్, 
ఖం 

దుర్యోధనో ఖీమసేన మభ్యగచ్చ న్మనస్వినమ్. 84 
పశ్యతాం కురుముభ్యానాం తస్య (ద్రత్యతి యత్సలమ్. 

దుళ్శాసనుడును, ర్దుడును కాయిలు రూసిరి. దుర్యోధనుడు కురువంశ 

మున పెద్దవారందరు చూచుచుండగా అభిమానముగల భీమసేనుని పెకి లేచెను. 
ఆ దానికి ఫలము నాతడు తవృక అనుభవించును, ఎ 

న హి వైరం సమాసాద్య (పశామ్యతి వృకోదరః, 

సుబిరాదపి భీమ మస్య నహి వై రం ౦ (పకామ్యతి, 

యావద నం న నయతి రా శ తవాన్ శ తుక( ర్భ్శనః. 85 

పగ బట్టి ఫీముడు అణ 1యుండడు. ఎంతకాలము గడచినను నీముని వగ 

శ (తువులను సర్వనాళనము చేయక అణగిఫోదు. 

యతుసా బృహతీ శ్యామా ఏకవస్తా9 సభాం గతా, 

అళృణోత్ పరుషా వాచః కిం ను దుఃఖతరం తతః. . 88 

రాజ్యము కొల్లగొట్టుట; జూదమున ఓడించుట, కొడురులను దేశము 

నుండి వెడలగొట్టుట-ఇవి కావు నా ఏడుపునకు హేతువులు. మరియేమన ఆ 

దొడ్డ యిల్దాలు ఒంటి బట్టతో సథతో నికి వచ్చి కారుకూతలు వినెను, ఇంతకంటె 

మిక్కిలి దుఃఖ మేముండును? 



186 ఢ్రీ మహాభార త్రము 

స్రీధర్మబీ వరారోహా క ష|తధర్మర తా సదా, 

నాభ్యగచ్చత్ తదా నాథం కృష్ణా నాథవతీ సతీ, 87 

ఆ కృష్ణ గ్రీధర్మమును చక్కగా పాపంచునది. చక్కని రూపసంవద 

గలది. క్ష [తియధర్శ్మ మునందు మక్కువగ లది, మగలుండియు ఆనాడు దికు 

లేనిదై నది, 

యస్యా మమ సపుుత్రాయా స్వం నాథో మధుసూదన, 

రామళ్చ బలినాం (శేషః వ్రద్యుమ్నశ్చ మహారథః. 88 
సాహ మేవంవిధం దుఃఖం సహేయం పురుషో తమ, 

భీమే జీవతి దుర్ధర్దే విజయే చాపలాయిని. 89 

మధుసూదనా! నాకు నా కొడుకులకు, నీవు, బలవంతులలో (శేష్టుడు 

బలరాముడు, మహారథుడగు (వద్యుమ్నుడు దిక్కైయుండగా, ఎవ్వరికిని 

లొంగని భీముడు, యుద్ధమున వెన్ను చూపని అర్జునుడు (బదికియండగా ఇట్టి 
దుఃఖము పొందవలసి వచ్చినది! 

వై శమ్బాయన ఉవాచ-వై శ ంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

తత ఆశ్వాసయామాస ప్ప పుత్రాధిభి ' రభిప్టతామ్, 

పితృష్వసారం జో సీం శౌరి పార్థసఖః పృథామ్. 90 

అట్లు కొడుకుల మనోబాధలళో మునిగిపోయి ఏడ్చుచున్న కుంతిని. తన 

మేన తను - పార్గులకు ప్రాణమి తమైన కృష్షుడు రీ ఓదార్చెను. 
_—_ 

వాసుదేవ ఉవాచ-వాసుదేవు డిట్టు పలికెను. 

కొతు సీమ నినీ త్వార్భక్ లో కేష్య సి సి పితృష్వసః, 
శూరస్య రాజ్ఞో దుహితా ఆజమీఢకులం గతా. 91 

అర్హా! హరరాజు విడ్డపు ఆజమీఢకలము మెట్టినదానవు. సీవంటి దొడ్డ 
యిల్లాలు లోకములందు గలదా? 

మహాకులీనా భవతీ [హాదా ద్ధ్రద మివాగతా, 
ఈశ్వరీ సర్వక ల్యాణీ భర్తా వరమప్తూజితా. 92 

59,  అవలాయిని = పారిపోనివాడు కాగా. 

90. పీతృష్వసారమ్ - తంశడిసోదరిని, మేవ తను. 



గొవృవంశముస పుట్టిన పుణ్యురాలవు. పెద్ద సరస్సునుండి మరియొక 

సరస్సునకు వచ్చినట్లు మరియొక గొప్పవంశమును జేరితివి. సర్వజభ ములకు 

నెలవై నదానవు. రాణివి, భర్త మన్ననలు పుష్కలముగా పొందినదానవు, 

వీరసూ రవీ త్వం సర్వై సృముదితా గుణై 8, 

సుఖదుఃఖే మహా ప్రాజ్ఞ త్యాద్భశీ సోఢుమర్త తి. రవి 

వీరులను కన్నతల్లివి. వీరుడై న పతిని పొందితివి. సద్గుణము అన్నింటితో 

అలరారుచున్నదానవు. వండిన తెలివి గలదానా! నీవంటి యిల్లాలు సుఖదుఃఖము 

లను సహింవవలయును. 

నిద్రాతన్దే) _కోధహర్షౌ శుత్పిపాసే హిమాతపా, 
ఏతాని పారా నిర్జిత్య "నిత్యం పీరసుఖే రతాః, 94 

నిద్దుర, అలసట, (కోధము, హర్షము, ఆకలి దప్పులు,చలియెండ లు _అను 

వీనిని చెప్పుచేతలలో పెట్టుకొన్న సీకొడుశులు సీరులు బొందు సుఖమునందు 

(పీతిగలవారై యున్నారు, 

త్య క్ర గ్రామ్యసుథాః పార్థా నిత్యం వీరసుఖే రతాః, 

నతు స్వల్ప్చేన తు షయ ర్మహోత్సాహా మ మహాబలాః. 95 

సీ కొడుకులు వీరుల సుఖమందు వరమాదరము గలవారు కనుక నీచ 

సుఖములను (తోచివై చిరి, అల్బసుఖసుంతో తృప్తిపను లేకివారు కాదు. గొప్ప 
గార ఆళ్ల ఉత్సాహము, గ్] పృఖలము గలవారు, 

అనం ధీరా నిషేవనే మధ్యం గ్రామ్యసుఖపియాః, 

ఉతమాం శ్చ పరిశ్టేశాన్ భోగాం కాతీవ మానుషాన్, 9G 

డి _త్రమణుద్ధిగ అవారు "విన ఎమునకె పొటుపడుదురు. అల్పసుఖము 

జ ఓ న! రీ pa ఖో ల వలచువారు మధ్యవిధపు ఫలమునకై కృషిచయుదురు గీరులు హః స్థాయి కష 
om ళు 

ములను, నునుస్ఫుల కందని భోగములను పొందుదురు. 

96. అనమ్ _ రాజఃమో, వనమో అమువటి, మధ్యము _ అంతంతమా తమైన 2 §ీ ' 
m0 ౪ 

సంపద, రెండ వహాదమున “అంత పనమును వ్యాఖ్యానించుచున్నారు, 

ఉతమాన్ - తీవవై రాగ్యమువలన పుట్టిన పరమకషములను _ అటి 
కంల యు అంటీ BPs 

లీ 

గషములు అనుఖ వించినవారు సాధారణమనుష్యుట కందని మహోథోగ 
టి ఓ! 

ములు సొందుదు రని తాత్పర్యము. 
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అనను శేమిరే ధీరా న తే మధ్యేషు రేమిరే, 
అనపాపిం సుఖామాహు ర్జుఃఖ మన్లర మేతయోః. ర్ట 

ధీరులు తుదిఫలములలో ఆస క్రి చూపునురు. వారు నడిమిఫలము లలో 

ఆని చూపరు, తుదిఫలము సుఖమే నిజమగు సుఖమందురు. ఈరెంటికి నడిమిది 
దుఃఖము, 

అభివాదయన్ని భవతీం పాణ్ణవాః సహ కృష్ణయా, 

అత్మానం చ కుళలినం నివద్యాహు రనామయమ్. 98 

పాండు కుమారులు కృష్ణతోపాటు నీకు తమ మ్నేమవార్త తెలిపి, నీ చేమ 
మడుగుచు (మొక్కులు చెల్టించుచున్నారు. 

ఆరోగాన్ సర్వసిద్ధారాన్ క్షేవం [దక్ష్యుసి పాణ్జవాన్, 
ఈశ్వరాన్ సర్వలోకస్య హతామి తాన్ శ్రియా వృతాన్. 99 

వీ వ్యాధియు లేక, సర్వ [పయోజనములను నెరవేర్చుకొని, శతువులను 

పరిమార్చి, సంపదలు పొంది, లోకమున కొంతటికి (పభువులై న పాండుకుమారు 
లను త్వరలో చూతువు, 

ఏవ మాళ్యాసితా కుస్తీ (వత్యువాద జనార్జనమ్, 

పుతాధిభి రభిధ్యసా నిగృహ్యా బుద్ధిజం తమః. 100 

జనార్గను డిట్టు ఓదార్చగా, పు తదుఃఖములతో మిక్కిలి [కుంగిపోయిన 

కుంతి అజ్ఞానమువ ౨న తొలిగిన చీకటిని నిలువ దొక్కి యిట్లు పలికెను, 

97. అశ్లేష _ చివరివగు (బ్రహ్మానందము, లేక గాఢనిద్ర అనువానియందు. 
ఈ రెంటియందే దె్యితభావము కానరాడు కాన అచ్చమగు సుఖము 

అనుభ వమునకు వచ్చును, మధ్యేషు _ ఈరంటికి నడిమివను మెలకువ, 

కల అను దళలందు; ఇవి దుఃఖమయములు _ స్వయముగా ఆత్మ 

దుఃఖము లేనిదే అయ్యు మెలకువ, కల అను ఆధారముల సంబంధము 

చేత అందు దుఃఖము గోచరించును. అట్టిదుఃఖము వచ్చుచు పోవుచు 
నుండును గాన సీ కొడుకులు దానిని సహించుచున్నారు. సీవృను ఓర్వ 

వలయునని భావము. 

100, అబుద్ధిజమ్ - జ్ఞానము లేకపోవృటవలన పుట్టిన; తమః - చీకటి _ విపరీత 
జ్ఞానము - ఆత్మము కాని దేహము మొదలగు దానియందు ఆత్మ 

యనుకొనుట. 
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కున్యువాచ - కుంతి ఇట్లు పలికెను. 

యద్య తే తేషాం మహాబాహో పథ్యం స్యా న్మధుసూదన, 

యథా యథా త్వం మన్యేథాః కుర్యాః కృష్ణ తథా తథా. 101 

నాయనా! క ఇష్టా ! వ మహావాహూ ! అ పాండవుల 'కేదేది మేలని నీకు 

తోచునో అది అది చేమ. 

అవిలోపేన ధర్మస్య అనికృత్యా పరంతప, 

(వభావజ్ఞా౬ 2ఒస్మి తే కృష్ణ సత్యస్యాభిజనస్య చ. 109 
ధర్మము పడని కారణమునను, కపటము లేని కో రణముచేతను సత్యము, 

కులము అనువానియొక్కయు నీయొక్కుయు [ప్రభావము నే నెరుగుదును. 

అవస్థాయాం చ మ్నితేషు బుద్ధివికమయో స్త సథా, 

త్వమేవ నః కులే ధర్మ స్వం సత్యం త్వం తపో మహత్. 1098 

ఈ దశయందును, సీ మి[త్రుఐగు ౩ పాండవుల బుద్ధివి క్రమముల విషయ 

మునను మా కులమున సీపే ధర్మము, సీవే సత్రము. నీవే గొప్ప తపస్సు. 

త్వం (తాతా త్వం మహ దృహ్మ త్వయి సర్వం (పతిష్షితమ్, 

యథ వార్థ తథైవైత త్వయి సత్యం భవిష్యతి. 104 

సీవే రతరుడవు. సేపు మ ుహా బహ్మమవు. నీయందే యంతయు నిలిచి 

యున్నది. నీవు వలికిన దెల్హి సీ యందు సత్యమగును. 

వైశమ్చాయన ఉవాచ _ వై శంపాయను డిట్టు చె స్పెను. 

తామామ ని చ్ గోవిన్లః క్భత్యా చాభిపదశ్షిణమ్, 

(పాతిష్టత మహాబావు పర్యోధనగ్భహాన్ (పతి. 105 

ర్భష్టు డామె కడ సెలవు గైకొని |పదశ్నిణము చేసి దుర్యోధను ని భవ 

నమునరు బయలుదేరెను. 

ఇతి (శ్రీమహాభార తే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

కృష్ణకు స్తీసంవాదే నవఠతితమాఒధ్యాయః, 

ఇది శ్రీమహాధార తము ఉద్యోగపర్వమున థగ వద్యానపర్వమున 

కృష్ణకుంతీసంవాదము గల తొంబదవ అధ్యాయము. 

జాని 0 ree 

102. అనికృత్యా - నెపము లేని; 

108 త్వమేవ - 'నీవే' అని భగవంతుడే సర్వాత్మ, సర్వమునకు సెంవు అను 
క్ష ఢి ష్ క్ చేయ దుష స్) అక్ష ణమును వ్యక్తము బయుదచు న్నటి 



ఏకనవతితమోఒ ధ్యాయః 

తొంబదియొకటవ అధ్యాయము 

ర్రీకృష్షన్య దుక్యోధనగ్భ హే గమనం, తదీయం నిమన్త 9౫ 

మన బ్లీ కృత్య తస్య విదురగ్భ హే భోజన గ్రహణ మ్. 

(శ్రీకృష్ణుడు దుర్యోధనుని గృహమున కరుగుట, అతని యింట 
థఖోజనము చేయనొల్లక విదురునియింట శోజన ము చేయుట, 

వైళమ్పాయన ఉవా-వైళంపాయను డిట్టు పలికెను. 
వృథా మామన్త్యి గోవిన్లః కృత్యా చాభి|పదక్షిణమ్, 

దుర్యోధనగ్భహం గౌరి రభ్యగచ్చ దరిన్లమః. 1 

కుంతిని వీడొని, యామెకు (పదక్షిణము చేసి గోవిందుడు దుర్యోధనుని 

యింటి కదిగను, 

లష్మ్యా పరమయా యు కం పురన్దరగ్భప ి సమమ్, 

విచితె9 రాసనై ర్యుకం ప్రవివేశ జనారనః, బై 
_ అడ టి 

గొప్ప సంవదకు నెలవై దేవేం|దుని భవనమువలి నుస్నదియు, విచ్శితము 
స అప అగు ఆపసశములు గలదియు నగు అ భవశమును (్రీరృనుడు (పవేశించెను, 

te 

తస్య కళ్యా వ్యతి కమ్య లిస్తో ద్వాః సై రొవారితః, 

bm] 

తతోఒ[భఘనసంకాళం గిరికూట మివోచ్చి)తమ్. వి 
(శ్రియా జ్యల సం [పాసాద మారురోహ మహాయశాః, 

1, వెనుకటి అధ్యాయము చివరి శ్లోకమున బయలుదేరుటను మ్మాతము చెప్పి 
ఈ శ్లోకమున దుర్యోధను నింటికి వచ్చుటను చెప్పుటవలన పునరు క్రిలేదు. 
అ(భభఘనః - నీటితో కూడిన మేఘము. అదియే గదా మెరపులతో 
గూడియుండును, అప్పుడు దాని పోలికతో ఇం|దనీలమణులు, బంగార 
ముల కలయిక తోచును ఇతరులు “అ|భఘని మనగా ఆకాశ మునందున్న 
మేఘము అని అర్గము చెప్పి శరత్కాల సంబంఛమువలన జ పోలికతో 
ఆ భవనము తెల్లగా నున్నవని వ్యాఖ్యానించిరి. 

వ్, 
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ద్వారపాంకుల ఆజ్జగింపులు లేళ త్రీకృష్ణుతు మూడు లోగిళ్ళుదాటి నీరు: న్న్న 

మేభుమువలెను, ఎత్తైన కొండకొమ్ము వలెను ఉండి సంపదతో వెలిగిపోవుచున్న 

అ పాసాదమును వెక్కెను. 

తత్ర రాజసహసె9శ్చ కురు థిక్సాథిసంవృతమ్, 
ధా ర్రరాష్ట్ర్రం మహావాహుం దదర్శాసీన మాసనే. లీ 

అందు వేలకొలది రాజులు,  కిరవ్పలు చప్టయంతగా అసనమున 

కూర్చున్న మహోనావు వగు టుర్యోధనుని గాంచెను 

దుఃకాసనం చ కరం చ శకునిం చాపి సొబలమ్, 
ర 

దుర్వోధనసమీ పే తానాసనస్థాన్ దదర్శ సః, స్ 

దుర్యోధను నియొబ్ద ఆసనములందుస్న దుళ్ళొాసనుని, కర్ణుని, సుబలరాజు 

శరునిని కూడ భ్రీళ్ళమడు చూచెను, 
(ణు 

అభ్యాగచ్చతి దాశార్హే ధా ర్తరాష్ట్రోం మహాయశాః, 

ఉద తిష్టత్ సహామాత్యః పూజయన్ మధుసూదనటు. 6 

ల ఇల, / హం MM పంల రం గ్ల wD Wr ఇ ముస BONS 
అట్టు ధ్రీరృష్టుడ పచ్చుణుండగా మ్్కాలి (వసిద్ధిగం ముర్యోధనుడు స్ 

WAN. Mn లాబ్ oa గీ నర ఇష ఇ MMe గ [౮ ఒర Fn (4 

సన్నివాతంళ వొటు _ మన్నించుచు లేచి నిలుచుండెను. 

రాజఖి స్తత వార్ణేయం సమాగచ్చ ద్యథావయః. 7 

ty 

గ (4 అర టీ wu smd 0, న్ sa అపి 
రూతియు మ దురొధనుని హోలిసి పివప (ల) కృషుడు 

శ MD fT ie 

వయస్సునుబట్టి తక్కిన వాం సందరను కలిసికొ వను, 
ప 

తత జామ్య్చూనదమయం పర్యజ్మ గ్రాం సుపరిష్కృృతటు, 

వివిధా సర ణాసీర మభ్యపావిళ దచ్యుత 8, రి 
ర 

అందు చక్కగా తీర్చిదిద్లీగదియు, వివిధములగు వరప్పలు పరచినడియు 
ది 

నగు బంగారుపొన్పుపై అద్యుకుతు దూర్చుండెను. చై హా 
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తస్మిన్ గాం మధుపర్కం చాప్యుదకి ౦ చ జనార్జనే, 

నివేదయామాస తదా గ్భవహోన్ రాజ్యం చ కౌరవః 9 

కురురాజు కృష్ణునకు గోవును, మధుపర్కమును, ఉదకమును సమర్చిం 

చను. తన భవనములను రాజ్యమును గూడ కృష్ణునకు నివేవించెను. 

తత్ర గోవిన్ష మాసీనం ప్రసన్నా దిత్యవర్చసము, 

ఉపాసాంచ క్రిరే సర్వే కురవో రాజభిః సహ. 10 

(పసన్నుడిన సూర్యుని కాంతివంటి రాంతితో వెలుగొంచుచు ఆ పాన్సుపె 

కూర్చున్న శ్రీకృష్ణుని కౌరవులు, ఇతర రాజులు కొలిచియుండిరి. 

తతో దుర్యోధనో రాజా వార్షయం జయతాం వరమ్, 
£9 

య నా క 11 న్యమ న ద్భోజనేన న్ భ్యనన్షచ్చ కేశవః, 

అంత దుర్యోధనమహారాజు జయశాలి యగు (శ్రీకృష్ణుని భోజనము 

చేయుమని కోరెను. కేశవుడు దానిని మన్నింపడాయెను. 

తతో దుర్యోధనః కృష్ణ మ|బవీత్ కురుసంసది, 

మృదుపూర్వం శఠొదర్మం కర్ణ మాభాష్య కౌరవః. 12 

అంత కురురాజు కర్ణుని కలుపుకొని కురుసభలో కృష్ణునితో పెకి 

మెత్తగా, లోపల వెక్కిరింత తోచునట్టుగా నిట్లు పలికెను. 

కస్మా దన్నాని పానాని వాసాంసి శయనాని చ, 

త్వదర్థ మువనీతాని న నాగ్భహీ స్యం జనార్దన, 18 

ఉభయోళ్ళ్చ దదత్సాహ్య ముభయోళ్చ హితే రతః, 14 

9. నివెవంచె ననగా మర్యాదకొ రకు “ఇవన్నియు సీనే అనిన విధమని 

తాత్సర్యము. 

అబ న . ) శొతొదర్శ_మ్ _ కుడికి వంకరతనము తోచునట్టుగా, ఆఅభాష్య _ పలుక 

రించి, సంబోధనతో తన వెప్ప (లిప్పుకొని ఆని భావము. 
హు ol 
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సంబసీ దయితళ్చాసి ధృతరాష్ట్రస్య మాధవ, 
9 య 

త్యం హి గోవిన్ల ధర్మార్ధ వేత్త త్ర త్వేన సర్వశః, 

తత్ర కారణ మిచ్చామి శ్రోతుం చ|క్రగదాధర. 16 

మాధవా ! ధృతరాషిమహోారాజానరు చుటమవ్ప; | పియుడవ ధ ధృతరాష్ట్ర మహారాజునకు చుట్టమవు; (పియుడవు, ధర్మార్థము 

అను అన్ని విధముల మూంముట్టుగా శరిగినవాడవు, అన్నపానము లొలని కారణ 
లం 

మేమో వినగోరుచున్నా నోయి చ|క్రగదాథరా | 

వై శమ్బాయన ఉవాచ _ వెళంపాయను డిటు చెప్పెను, ర ఉల్లు (0 
గ ఒల్లో "8 అపై ఇగ స ఎన ముకి గోవిన్లః _పత్యువాచ మహామనాః, 

లి 

స్యనః కాలే (ప్రగృహ్య విపులం భుజము, 16 
p CORN 

ఉద్యన్న్మేఘ 

a ఈ తీ క నకి కి “”, జ్య ఖ్ * | 4 ఈ ళీ వ ్టే ఆత డీట్టు టలు గి గ చించునుం పట్టుదల గట ఘు ఏన్సు తో దుర్యోధనుని 
జీ (1 wu ఒర లో Wa నో చేతిని చత బట్టి ఉచుయుతుంటి రంఠథ్వనితో ఇటు బదులు పలికెను, 

(oe) 

తో అలయఘూకృత మ్మగస మనిర స మసంకులమ్, 
ఇళ రాజీవనే (త్రో రాజానం హేతుమ ద్య్వాఠక్య ముతమము, 17 

a భే mt rr aby అజ్ తేల్చింయని, అక్షరములు జొరిపోని, తి|టుహెటు లేని, స్పష్షత కొర 
య 

పడనీ ఉతమమె యురుఐతో నిండిన. పొాఠ్యమును పద్మములవలె [పకా 
కాంట ను. Welt y 

కన్నులుగల శ్రీకృష్ణుడు రాజుతో పలికెను. 

కృతార్థా భుష్షుతే దూతాః పూజాం గృహాని చెవ వా, 
bys కలా 

ర్భృతార్థం మాం సహామాత్యం సమర్శిష్యసి భారత, 18 

15, తత _ భోజనము వలదనుటలో. 

16. మహామనాః - సందర్భమును బట్టి వ్నువే స మనస్సు గలవాడు. అను 
|. 

నరము చెప్పుకొసదగును. 
థి ౬ 

క ™ స గ న గన శర i i] or 17, అంఘూకృతమ్ _ వముత్నములో తగిసలాట. లేనిదానిని _ “ఒత్తి 

పలికిన అని భావము; అగ స్తమ్ _ అక్షరములు (మింగివేయని; అని 

రస్తమ్ - “మిక్కిలి స్పష్టత గలి అని భావము; అసంకులదు _ అక్షర 
ఆశాల 

ళా fae ch 
ముం తతటొటుట సి; 
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Wes + ఖ్ / జప ఇటలి 3 ST భు య! | షన జల్ 
ఓయి భారతా! దూతలు వచ్చిసవని నెేరచేరిన పిదపనే భోజనము 

వ చ్రేయడురు. సత్కారము లందుదురు. నేను వచ్చినవని నెరవేరిన పిదప నన్ను, 
నా వారిని మన్నింతువులే. 

ఏవ ముకః (సపత్యువాచ ధా ర్రరాషో9 జనారనమ్, 
అ = దట ది 

న యుక్తం భవతాస్మాసు (వతివతు మసాం[వతమ్. 19 

జనార్జను డీట్టనగా దుర్యోధను డిట్లు బడులాగెను. నీవు యూయం దిట్టు 

మర్యాద తప్పి (పవర్హించుట పనికిరాదు.” 

కృతార్హం వా౬కృ తార్థం చ త్వాం వయం మధుసూదన, 
థి 

యతావహే పూజమితుం దాశార్హ న చ ళక్నుమః, 20 

“మధుసూదనా! నీ వని నెరవేరునో నెరవేరదో? మేము నిన్ను మన్నింప 
(పయత్నింతుము, ఫలమును గూర్చి చెప్ప జాలము. 

న చ తత్కారణం విద్మో యస్మిన్నో మధుసూదన, 

పూజాం కృతాం [పియమాణై ర్నామంస్థాః పురుషో తమ, వ 

మెము మశసువడి చేసిక పూజను ఒల్లపన్నాపు. అంద కారణమేమి మే 

వైరం నో నాసి భవతా గోవిస్ట న చ ష్మిగహాః, 

స భవాన్ ౬. న్నేదృశం వకు మర తి. 22 
(nn భ్ నేనే on 

నా | Pp 

ళ్ 

చక్కగా స రించి యట్లు దలుకరాదు. 
ఇత 

వై శమ్చాయన ఉవాన - వ శంపాయను డిటు చెప్పెను. 
ప్త a (ఉత. 

ఏవ ముకః (పత్యువాచ ధా ర్తరాష్ట్ర్రం జనారనః, 
Pl వ టి 

అభివీక్య సహామా డం దాశార్డః (వహసన్ని వ, బలి 

దుర్యోధను డిట్లు పలుకగా నార్దనుడు ఆతనిని, ఆతని సన్నిహితులను, 
నిలువెల్ల పరికించి నవ్వుమో మోముతో ఇ బదులాడెను, 

జ ని! ల లో లో ణా 
, వెరమ్ -_ విషము ; నవా - రాజ్య ము మున్న ణునది కారణముగా 

జరుగు యుద్ధము, 
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నాహం కొమా న్న సంరంభాన్న ద్వేషానా ర్థకారణాత్, 

న హేతువాదా ల్లోభాద్యా ధర్మం జహ్మాం కథన, 24 

కామమువలననో, తొంధరపడియో, వపగబూని మో, ధనమూశించియో, 

కుంటి సాకులవలననో, పీరాసవలననో నే నేనెన్నటి టెకిని ధర్మము తప్పను. 

సం పీతిఖభోజ్యా న్యన్నాని ఆపద్భోజ్యాని వా పునః, 

నచ సంపీయసే రాజన్న చై వాపద్గతా వయమ్. వస్ 

రొజా ! అన్నములు _పీఠితో తినదగిసవియో లేక కీడు మూడినిప్పుడు 

తినవగినవో యగుచున్నవి, నాయందు నీకు (పీతి లీదు, మారు కీణీమియు మూడ 

లేదు, 

అకస్మా ద్వేష్టి వై రాజన్ జన్మ|పభృతి పాణివాన్, 

(పియానువ ర్రినో (భాత్యాన్ సర్వైః సముదితాన్ గుణైః. 20 

రొజా | పుట్టినఏ మొదలు ('పేషుతో మీ వెంటబడి తిరుగు అన్నద మ్ము 

అను, మంచిగుణము లన్నిలటితో శీరొంచీన వారిని ఆ పాండు రుమారులను ఏ 

కారణమును లేకయే ద్వేగించుచున్నా పు, 

అకస్మా చ్చైవ పార్థానాం ద్వేషణం నోపపద ద్యలే, 

ధర్మే స్థితాః పాజ్దవేయాః కసాన్ కిం నకు మ మర్హతి. PY 
గ్ గ గ శ ఖు Wu ళో at Wm NY 4 _ కుంతి కొడుకుంరు మీ పై వగయన్ననో రారణము అక రలిగవపరాటు. 

wf ad 

ఆ సుంఠతీతసనయుటు థర్మమున నిలబడినవారు. వారి నెవ డేమనగలడు 

య సాన్ ద్వెష్టి స స మాం ద్వేషి యస్తా నను స మా మను, 

ఐకాత్మ్యం మాం గతం విద్ధి పొణవె రర్మచారిభిః. బిపి 
B= ధి 

వారి నెవడు ద్వేషించున నాడు స పన్ను ద్వేషించినవ వాడే యగిపను. వారిని 

| ఫు షో జో ల ఖే ల! సం టో 
మస్నించుపొతు సన్ను మన్నించువాడి యగును. థర టన తప్పక సాొటిందు 

Ad (4 మ్ జె" Ay న్ పొండవృలకును నారును ఆత్మ యొుప్కూటిరు. ఇది తెలుసుక 

అ cn FA | క ఈ af ml] na * He te we 
వ సంరంభాతీ అ (కోధమువలన ఫ్ తొందరపాటు వంశ; నం. తువాదో 1 gn 

సంటిసాకువలన, 

SMB.10 (11) 
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కామ్మకోధానువ రీ హి యో మోహో ద్విరురుత్సలి, 
గుణవన్తం చ యో ద్వేష్టి తమాహుః పురుషాధమమ్, 29 

కామము, (క్రోధము త్రీప్పినట్టు తిరుగుచు విపరీతబుద్ధితో విరోధమునే 
కోరుచు గుణవంతుని ద్వేషించువానిని పురుషాధముడందురు. 

యః కళ్యాణగుణాన్ జ్రాతీన్ మోహో ల్లోభా ద్రైదృషతే, 
న్ ౧ 0 2 

సోజజితాత్మా 2.బిత క్రోధో న చివం తిష్టతి (శాయము, 80 

మేలైన గుణములు గల తన వంశము వారిని మోహముతో, దురాశతో 
చూచువాడు, మననుపె, క కోపము పై ఆదుపు తప్పినవాడు కల కాలము సంవదను' 

కాపాడుకొనజాలడు - 

అధ యా గుణసంపన్నాన్ హృదయస్యా పియానపి, 

(పియేణ కురుతే వంశ్యాం శ్చిరం యళసి తిష్టతి. 81 

మరియ తన హృదయమున కష్టము కానివారినై నను, గుణసంపదతో 

ఆలరోరు వంశము వారియందు (పేమ మతో వ్యపహ హరించువాడు కలకాలము కీ రితో 

సులుచును, 

ద్విషదన్నం న భో కవ్యం ద్విషనం నైవ భోజయేత్, 

పాణవాన్ ద్విష'సే రాజన్ మమ |ప్రాణా హి పాణవాః. 
a ' BR 

పగవారి కూడు తినరాదు. పగవారికి అన్నము పెట్టరాదు. రాజూ. 

పాండవులను ద్వేషింతువు. వారు నాయ (పాములు గదా. 

సర్వ మేత న్న భోకవ్య మన్నం దుష్టాభిసంహి తమ్, 

శతు రె కస్య భో కవ్య మితి మే దీయతే మతిః. శీ 

చెడు భావములతో కూడిన యీ యన్న మంతయు తినరాదనియు ఒక్క 
డు సెపైడి యన్న ము తిశదగెనదనియు నా బుది నిశ్చయించుచున్న ది, 

యణ 

£3 ల 

29. విరురుత్సతి - విరోధము పెట్టుకొ నుటకు కోరుచున్నాడు. 

శీ0. మోహః = మంచిని చెడుగా భాదవించుని. 

2 ణో లోభ ఇతరుల ధనము కొలగొటు మిది, | ణ బధ 
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ఏవ ముక్కా మహాబొాము రుర్యోధన మమరఠణన్ 
య 

శ|కామ తత శ వేళ్ల వవ్ * ని ఎ మ తత శుభా ద్ధార్హరాష్ట్రినివ శోనాత్, లలి 

ఆ మహాభుజుడు- (క్రోధమూర్థి యగు దుర్యోధనునితో నిట్లు పలికి 
చక్కగా వెలుగొందు ఆతని భవనము నుండి బయలుదేరెను, 

నిర్యాయ చ మహాబాహు ర్వాసుదేవో మహామనాః, 

నివేశాయ యయా వేళ్ళ విదురస్య మహాత్మనః. లట, 

దొడ్డబుద్ధి గల వాసుదేవు డా భవనము నుండి పలువడి మహాత్ముగగు 
విదురునింట విడిఏ చేయుటకై. యరిగెను. 

త మభ్యగచ్చ ద్దోంణళ్చ క్ఫపో di pe థ బాహిక్షః, 

కురవశ్చ మహాబాహుం విదురస్య గృహ స్థ సిట్ లక్ 

విదురునింట నున్న ృస్టేని కడకు దోణుడు, క్భపుడు, ఫీమ్మడు, 

బాష్టీకుడు, తక్కిన కౌరవులు చేరుకొనిరి, 

త ఊచు ర్మాధవం పీఠ కురవో మధుసూదనమ్, 

నివేదయామో వార్ష్యయ సరత్నాం సే స గృవాన్ వయమ్. ౨6. 
టం 

ర TOK MIM సాగా (సశ $e Mom nf ధనం ఇ my అ తొరవు అందరు రృృష్టునిల్ , పృష్టివంశ మువాడా! రత్యములతి 

పాటు నూ భవసముల నన్నింటిని నీరు సమర్పించుకొ ందుము' అని పలికిరి, 

తానువాచ మహాతేజాః కొరవాన్ మధుసూదనః, 
గ విం ల సర్వే థవనో గచ్చను సరా ము యు2.పచితిః కృతా. వ్ 

జ ల ఖో శ లా ఇట మ wn మహాలేజస్వి యగు మధుసూదనుడు ఆ తొరప్పలను గొంచి బు పూజ 

మంతయు స్వీ రించితిని, మీరందరు మీ యిండ్ల కరుగడు' అని వలఠికెసు,. 

యాతేషు కురుషు తతా దాశార మవరాజితమ్, 
జ బా 

అభ్యర్చయామాస తదా సర్వకామైః [పయత్నవాన్, వటి 

ఏఏ. శఖాత్ _ నానారత్నములతో నిండినది కనుక కాంతితో వెలిగినోప 

చున్న - “శం వదిష్తై ధవశేఒ్య కే చ అని పశ్వనిపంటువు... 
లీ. అపవితిః _ పూజ, 
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_ వారందరు వెడలినపివప ఏచురుతు మిక గాలి గ్రద్దతి దతో తన కొ రిక అన్నియు 

పండినట్లు ఎందును ఎదురులేని శ్రీకృష్ణుని అర్చించెను. 

తతః క్షతా౭న్న పానాని శుబీని గుణవని చ, 

ఉపాహర దనేకాని కేశవాయ మహాత్మనే, 89 

పరిక భములు, రుచికరములు ఆగ అస్నృపొనములు అశీరములు 
రే Wy” 

re] WU టీ ఖీ ల Nr, లో 
మపహాతు, ఉరు కే వ్రుసతు బఎదులుయుం నియిదూర్నను, 

తె సర్పయిత్వా (పథమం (బొహ్మణాన్ మధుసూదనః, 

వేదవి దవిద్భ్యో దదొ కృష్ణః [పథమం (దవిణాన్యపి. 40 

కృష్ణుడు ముందుగా ఆ అన్నములను (వొహ్మణులకు తృప్తి పితీ రగా పెట్టిం 
చెను. మరియు వేదములం దారితేరిన ఆ (దాహ్మణులరు దశిణ లోొనగను, 

తతోఒనుయాయిఖిః సార్ధం మరుద్భిరివ వాసవః, 

విదురాన్నాని బుభుజే చీని గుణవని చ. 4 

పిదప తసవారితోపొటు, దేవతలతో కూడిన యిం(దునివలె (శ్రీకృష్ణుడు 

డీ వడ్డించిన శుచి, రుచి, పుషిగల భోజనములను భుజించెను. 

ఇతి (శ్రీమహోభారతే ఉద్యో, పర్వణి భగవద్యానవ ర్వుణి 

(ట్రీకృష్ణదుర్యోధనసంవా వాదే ఏక్ర కనవతితమో౭౬ధ్యాయః, 

ఇది (క్రీమ హాభారతము ఉద్యోగవ పర్వమున భగవద్యానవర్యము సున 
్రీకృష్ణదులో ్ యరనుల సంవాదము గల తొంబదియొకటవ అధ్యాయము. 

wrt రె ఫలా 



ద్వినవతితమోఒ ధ్యాయః 

తొంబది ర0డవ అధ్యాయము 

విదురేణ ధార్త రాష్ట్రాణాం దుర్భావనాం బోధయిత్వా కారవసభాయాం 

శ్రీకృష్టగ మన స్యానౌచిత్య(ప్రతిపాదన మ్, 

విదురుడు ధృతరాష్ట్రుని కొడుకుల చెడుతల 'పెరిగించి 

కొారవనభథరు (శ్రీ కృష్ణు డరుగుట మంచిది రాదని తెలుపుట. 

వైళశమ్చాయన ఉవాచ-వై శంపాయను డిట్లు చెప్పెను, 

తం భుకవన మాళ్వ సం నిశాయాం విదురోఒ౬ | బఏీత్, 

వేదం సమ్య గష్యవసితం కేశ వాగమనం తవ. 1 

భోజనము చేసి ఏ మించిన కృషునితో ఆ రాతి విదురు డిటు పలికెను, 
ణ్ న 0 

శే ఇం జీ క్సృషా! రీ విటరు వచ్చుట చుంచిననిగా సను థానింవను. 
భి * 

అలక ౪ సో J అరధర్మాతిగో wocog సంఠరంనీ స జనార్దన, 
9 (A) 

విరి మాన ఘ్నా మానగామళ్చ వృద్ధానాం శాసనాతిగ 8. 

ర తురోధనునగు ఆరము, భర ము కాణుటప్సు, ణుదిపీనుడు. కోవ 
టయ థి (wn టి థి 

మెక్కువ. వరువు దరగ్గాని సను. తన మాసము హాషాదుకొనుటయే వాని కాంత. 

ధర్మశాస్రాంతిగో మూడో దురాత్మా (ప్మగహం గతః, 

అనేయః (_శేయసాం మన్హో ధా ర్రరాష్టీ9 జనార్దన, ప్రి 

జనారనా! దుర్వోధనుడు ధర్మకాస్త్ర్రమును ధిక్కరించు మొదు, 
ద ధి ౧ 

దురాత్ముడు మొండిపటుదల గలవాడు, (శేయములు వానికీ తలకెక్క_వు, 
యు 

టి (వ[గహం గత! - మొండిపట్టు వట్టువాదు. 

జి ఓ rte 
అసు? జు తీగ్చిడిద్ధరానివాడు, 
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కామాత్మా (పాజ్జమాన్ చ మ్మిత్యధుక్ సర్యశజ్కి తః, 

అకరా చాకృతజ్ఞశ్చ త్య కధర్మా పియానృతః. 4 

వాని మనసంతయు కామమే. తన్ను గొప్ప _వజ్ఞగ లవాడని తల 

పోయను. మిత్రులకును [ద్రోహము చేయును. ఎందును నమ్మకము పెట్టడు, 
ఇతరులకు మేలు చేయడు. ఇతరులు చేసిన మేలు తలవడు, ధర్మమును విడ 

నాడెను. కల్ణలే వానికి (పియము., . 

మూఢ శ్చాకృతబుద్ధిళ్చ ఇన్టియాణా మనీళశ్వరః, 
గి ళు 

కామానుసారీ కృత్యేషు సర్వే ష్వుకృతనిశ్చయః, ర్ 

వివేకము లేనివాడు. బుద్ధి నీలుకడ లేదు. ఇం [దియములు (తిప్పినద్లై 

తిరుగసను, వనులలో ఇచ్చ వచ్చినట్టు (పవ ర్లించును. దేనియందును నిశ్చయము 

పొందడు. 

. ఏతై శ్చానై కశ్చ బహుభి ర్టోవై రేవ సమన్విత౩, 

త్యయోచ్యమానః (శేయోఒపి సంఠరంఖా న్న (గహీష్యతి. గి 

ఇవియు మరియు నిట్టివి యగు నెన్నో దోషములు వానిలో కలవు. నీవు 

వానికి మేలై నదానినే చెప్పినను మూర్గతవలన దానిని వట్టించకొనడు. 
f ఎట్ అలు భీష్మే దోణే కృపే కర్ణే (దోణపుతే) జయ దథే, 

భూయసీం వరతే వృత్తిం న శమే కురుతే మనః. 7 

భీష్మడు, (ద్రోణుడు, కృపుడు, కర్గుడు, ఆశ్వత్తామ, “సైంధవుడు -అను 

వారియందు తన (బదుకు పెద్దగా నిలుపుకొ నెను. శాంతియందు మనను పెట్టడు. 

నిశ్చితం ధా ర్తరాష్ట్రాంణాం సకరానాం జనారన, 

భీష్మ ద్రోణముఖాన్ పార్థా న శకాః (పతివీషి తుమ్, 8 

కర్గునితోపాటు ధృతరాష్ట్రిని కొడుకు లందరు పాండవులు, నమ్మడు, 

దోణుడు 'ముక్న సవారిని తేరపారజూడజాలరని నిశ్చయించిరి. 

7, వృ త్రిమ్ య (బదుకును _ వీరు యుద్ధమున నాకు రాజ్యము తెచ్చి పెడుదు 

రన్న ఆశను, 
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సేనాసముదయం కృత్యా పార్థివం మధుసూదన, 

కృతార్థం మన్యతే బాల ఆత్మాన మవిచక్షణ:, 9 

భూమియందున్న “సేనల నన్నింటిని సమకూర్చుకొని, వివేకములేని ఆ 

కటడు తన్ను కృతార్తుడెనట్లు తలఫోయుచున్నాడు. 
రి Pree 0 

ఏకః కర్ణః పరాన్ జేతుం సమర్థ ఇతి నిశ్చితమ్, 

ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్చుద్దేః స శమం నోవయాస్యతి, " 10 

మందబుద్ధి యగు అ దుర్యోధనుడు ఓక. కర్షుడే శ (తువులను గెలువ 

.గలడని నమ్మి యుండెను. వాడు కాంతి నొందుట జరుగదు, 

సంవిచ్చ ధా ర్రరాష్టా)ణాం సర్వేషా మేవ శేశవ. 

ఆ ధృతరాష్ట్రుని కొడుకులంవరి బుద్ధియు నిట్టిదే. 
ట్ ఖ లబ 

శి rt 
4 

శమే (పపయతమానస్య తవ సౌ భా తకాజ్జిణః, 

న పాణ్ణవానా మస్మాభిః వతిదేయం యథోచితమ్. . 11 

ఇతి వ్యవసితా సేషు వచనం స్యాన్ని రర్గకమ్. 12 

. పాండవులకు మనము తగుమాతముగా నై నను తిరిగి యిచ్చునది లేదని 
9" మిల 0 

వారు బిగిసియున్నారు. సీన్స కాంతికొ అరు (పయత్నించుచు; చారి అన్నదమ్ముల 

దేయ జే (a క శ whet we (1 లో, Yen Tw Po ME చక్కని నెభ్యుమును సిలువగోరుచు వలుసు పలుకు వనికిమాలిశదె యగును, 

యత సూకం దురుకం చ సమం స్యా న్మథధుసూదన, 

న తత్ర (ప్రలపేత్ |పాజ్లో బధి రేష్వివ గాయనః, 18 
దో 

మంచి చెప్పినను చెడు చెప్పినను ఒకటే యయిన వారి విషయమున 

చెవిటివారి.నుందు గాయకుడు వతె, గెలివిగ అలవాతు వలుక నే రాదు 

అవిజానత్సు మూగేమ ని గ్మర్యాదేష మాధవ!, 

న త్వం వాక్యం (బువన్ యక శ్చాణాదేష ద్విజో యథా. 14 
డె చ pa 

9. పార్థివమ్ ఎ పృథిపీస ఏఐంధమైపదాని ని - అన్ని రాజ[ములతో నున్న 

దానిని అని భావము. " 

1వ, (వతిదేయమ్ _ తిరిగి యీవగిశది; వ్యపసితాః _ నిశృయముతోనున్న 

1, వారు, 
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చెప్పినను వినని మూఢులు, మర్యాద లేనివారు నగు కౌరవులకు, 

; చండాలురకు ద్విజునివలె, నీవు హితమైనమాట చెప్పుచు ఏమియు సాధిం వజాలవు. 

_ సోజయం బలస్టో మూఢళ్చ న కరిష్యతి తే వచః, 

తస్మి న్ని రర్భకం వాక్య ముకం సంపత్స్యతే తవ. 15 

_ వాడు తెగబలిసినవాడు. మూఢుడు, నీమాట వినడు, అట్టి వానికి సీవ్పు 

'జైప్పుమాట పనికిమాలిన దగును. 

తేషాం సమువవిష్టానాం సర్వేషాం పావచేతసామ్, 

తవ మధ్యావతరణం మమ కృష్ష న రోచతే. 16 

ఒక్కచోట మూగిన ఆ పాపబుద్ధు లందరిమధ్య నీవు దిగుట కృష్ణయ్యా ! 

నాకు రుచింవదు, 

దుర్చుద్ధినా మశిష్టానాం బహూనాం దుష్టచేతసామ్, 

వ్రతీపం వచనం మధ్యే తవ కృష్ణ న రోచతే. 17 

పాడు బుద్ధి, పాదుకలపులు గలిగి మంచితన మేకొంచెమును లేని 

పెక్క_ం|డనడుమ సీవు పలుకు ఏటికిదురీతవంటి పలుకు నాకు ఇష్టము కాదు, 

అనుపాసితవృద్ధత్వా ద్రియో దర్చాచ్చ మోహతః, 

వయోదర్పా దమర్షాచ్చ న తే _శేయో (గహీష్యతి. 18 

పెద్దలను సేవింపని కారణమునను, సంవద ఉన్న కారణమునను, 

గర్వమువలనను, అజ్ఞానమువలనను, వయస్సు తెచ్చిన పొగరు వలనను, పట్లు 

దల వలనను వాడు సీనుంగి హితమును (హింవడు. 

బలం బలవద వ్యస్య యది వత్యసి మాధవ, 

త్వయ్యస్య మహతీ శడజ్కా న కరిష్యతి తే తే వచః. 19 

౬ ధర్మరాజు బలము గొప్పదని స్స్ చె చెప్పినను, నీయందు వానికి 4 పెద్ద 

అనుమానము కనుక సీమాటను పట్టించు ుకొనడు, 

నేద మద్య యుధా శక్య మి ఎస్టెంణా జాపి సహామరే ౩, 
ny కలా. 

రన, 20 ఇతి వ్యవసితాః సర్వే ధా ర్రరాష్ట్రా9 జనార్ద 
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“జనార్దనా | దేవత అందరితో గూడి యిం[దుడే పోరవచ్చినను నే 

డేమియు సాధింపణాలడని ఆ ధృతరాష్ట్రని కొడుకు అందరి నిర్ణయము. 

తేష్వేవ మువవన్నేషు కామ్మకోధానువ రిషు, 

సమర్థమపి తే వాక్య మసమర్థం భవిష్యతి. వ] 

కామ[కోధముల (తిప్పులకు లోనై యీ విధముగా నున్నవారియందు 

సీవాక్య మెంత చేవగలదియైనను పనికిమాలినదే యగును. 

మధ్యే తిష్టన్ హ స్యసీకస్య మన్దో 

రథాశ్యయు కస్య బలస్య మూఢథః, 

దుర్యోధనో మన్యతే వీతభీతిః 
కృత్స్నా మమేయం పృథివీ టితేతి. వివి 

oa ఏనుగులు, రథములు, గుజ్జములు నిండుగా నున్న సేననడుమ నిలబడి 

ఆ బుద్ధిహీ నుడు చెప్పినను తెలియని దుర్యోధనుడు భయమింతయు లేక ఈ 9 

భూమి యంతయు తనరు దక్కిన నట్టే తలచునున్నా డు. 

బదం సనం మన్నళథే లబ్ధ్బమర్గమ్, 29 

ఆ ధృతరాష్ట్రుని కొ దురు భ్రూమిపై పగవాడు లేని మహారాజ్యమున కె 

లొట్టలు వ వేయచున్నాడు, వాని ఏవషవుమున కొంది భి "త్తుగా గొందదానిది. చేత 

చిక్కిన గొమ్ము తనకు ద 

చర అట్టి య అన ఫ్రీ కా « 
ప g 0 పృథి కాలపక్యా 

దుర్యోధనార్థి పొబ్దవాన్ యోద్ధుక కామాః, 

రాజాన శ్చ షితిపొల్టె: సమేతాః, 24 
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ఈ "నేలకు కాలము మూడినడి, పెల్టగిల్లిపోవుచున్న ది. కోవుననే నేలపై 

గల నేలనేలువారితో పాటు పోటుగాండై 9న రాజులందరు కట్టకట్టుకొని 

దుర్యోధనునికై పాండవులతో పోరాడగోరి వచ్చియున్నారు. 

సర్వే చైతే కృతవైరా9 పురసాత్ 

యా నో హృతసారాశ కష! త్యయా రాజానో హృ సారాళ్ళ కృష్ణ 

తవోద్వేగాత్ సంశితా థా రరాష్టాాన్ 
— దు . 

నుసంహతాః సహ కర్ణేన వీరాః, లర్ 

ఈ రాజులందరు మున్ను నీపై పగ పెట్టుకొన్నవారు. సీవు ముందే వారి 

సారమంతయు లాగివై చితివి. అట్టి సీ యందలి వగతో ఈ వీరుఅందరు కర్దునితో 

పొటు ఒక్కటిగానై ధృతరాష్ట్ర్రిపు| తులను ఆ|శోయించిరి. 

త్యకాత్మానః సహ దుర్యోధనేన 
హుషా యోదుం పొణవాన్ సర్వయోధాః, 

లిపి థి టి 

తేషాం మధ్యే (పవి శేథా యది త్వం 

. న తన్మతం మమ దాశార్గ వీర, కిర్ 

దుర్యోధనునితోపాటు ఆ యోధుబందరు జీవితాశలనుగూడ విడచి పాండ 

వులతో పోరుటకై సొంగిపోవుచున్నారు. అట్టివారి మధ్య సీవు చొరవారుట, 

కృషా ! నా కిషము కాదు. 
ణు వ 

తేషాం సముపవిష్టానాం బహూనాం దుష్టచేతసామ్, 

కథం మధ్యం వవద్యేథాః శతూణాం శ|తుకర్శన. 27 

'కుళ్ళుబుద్దితో ఒక్క_చోటికి చేరిన సెకండు శ|తువ్పుం మధ్యకు, కృష్టా! 

సీ వెట్లు చేరుదువు. 

సర్వథా త్వం మహాబాహో 'దేవైరపి దురుత్సహః, 

(ప్రభావం పౌరుషం బుద్ధిం జానామి తవ శ|త్రుహన్, 28 

ఓయి శ (తుసంహారకుడా ! నిన్ను దేవతలు కూడ ఏ విధముగను 

ఏమియు చేయజాలరు, నీ మహిమను, నీ ఫౌరుషమును, నీ తెలివిని నే నెరుగు 

దును, 
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యా మే |పీతిః పాణవేమ భూయః సా త్వయి మాధవ, 

_పేమా చ బహుమానా చ్చ సౌహృదాచ్చ బ్రవీమ్యహమ్, 29 

నాకు పాండవులన్న నెంత (ప్రేమయో నీపై మరియ నంత (పేమ, 

కావున మాధవా! (పేమతో, మన్ననతో, మై[త్రితో పలుకుచున్నాను. 

యా మే (సీతిః పుష్క_రాక్న త్వద్దర్శనసముద్భవా, 

సా కిమాఖ్యాయతే తుభ్య మన్తరాత్మాఒసి దేహినామ్. 80 

నిన్ను చూడగా నాకు పుట్టిన పీతి యెట్టిదో యేమని చెప్పగలను ? నీవు 
(పాణులందరకు లోనున్న ఆత్మవు గదా! ' 

ఇతి శ్రీమహాభార తే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి = 

(శ్రీకృష్ణ విదురసంవాదే ద్వినవతిత మో౬ఒధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్యమున భగవద్యానవర్వమున 
భ్రీకృష్ణవిదురసంవాదముగల తొంబదిరెండవ అధ్యాయము. 



(తినవ వితమోజ ధ్యాయః 

తొంబదిమూడవ అధ్యాయము 

శ్రీకృషేన కొర వపొజ్బవయోకః 

నన్టిస్థ పన(పయత్ను న్యాచిత్య[ప ౩పాదన మ్. 

శ్రీకృష్ణుడు కొర వపొండవులకు నంధిగూర్చు 

[పయత్నమునందలి జోచిత్యమును [పతిపాదించుట. 

| వైశమ్బాయన ఉవాచ _ వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

విదురస్య వచః [శుత్వా _ప్మశితం పురుషో త్రమః, 

ఇదం హోవాచ వచనం భగవాన్ మధుసూదనః, 

తీర్చి దిద్దినట్టున్న విదురుని మాట విని పురుషోత్రముడు భగవానుడు 

నగు మధుసూదను డిట్టు పలికెను, | 

శ్రీ భగవా నువాచ. థ్రీ భగవంతు డిట్లు పలికెను. 

యథా ద్రూయా న్మహా ప్రాజ్ఞో యథా (భబూయా ద్విచతణః రి 

యథా వాచ్య స్వద్విధేన భవతా మద్విధః సుహృత్. 1 

ధర్మార్థయు క్రం తథ్యం చ యథా త్వయ్యుపపద్యతే ॥ 

తథా వచన ముకో౬స్మి త్వయెత త్పితృమాతృవత్. 2 
గొప్ప (ప్రజ్ఞి గలవాడు, వివేకమున్నవాడు ఎట్టు వలుకవలయునో, నా 

వంటి మి|క్రుడు నీవంటి వానిచేత ఎట్లు ఉపదేశము పొందవలయునో ఆ విధముగా 
ధర్మముతో, అర్ధముతో నిండిన సత్యమ, సమాట వలికితివి, ఇది సీకే తగును, 

ఈ నీమాట కం|డియు తల్లియు బుజ్జగించి చెప్పినట్టున్నది. 

సత్యం [పాపం చ యు క్షం వా౬ ప్యేవమవ యథా౭౬త్మ మామ్, 

శృణు ష్యాగమనే హేతుం విదురావహితో భవ. లి 

సీవృ నాకు చెప్పినది నిజము కాలమునకు తగినట్టు వచ్చినది. తగినది 

విదురా! నా రారయందలి కారణమును మెలకువతో వినుము, 
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నళ వ 4 జట గ్ర w |; టీ టో గా on దొరాత్మ్యం ధృతరాష్ట్రస్య ఉ| త్రయాణాం చ వై రతాబు, 

4 సర్వమెత దహం జానన్ కతః |పాపోఒద్య కౌరవాన్. 

ఓయి విదురా! థృతరాష్ట్రంని ఉఅషలబుదిని, త్న తియుల వె రమును . దీని 
, య యు a] Can 

నంతటిని ఎరిగి ఎరిగి కౌరవులకడకు నేడు వచ్చితిని, 

పర్యస్తాం పృథిఏం సర్వాం సాశ్వాం సరథకుజ్జరామ్, 

యో మోచయే న్మృత్యుపాశాత్ ప్రాప్నుయాద్ ధర్మ 
ము తమమ్. ర్ 

ఇ ఎట్ ఖీ, బర ఇ a ఇర రంల యంతయు తల|క్రిందులగు గుజ్బములతో ఏనుగులతో పొటుగ 

చున్నది. దీనిని మృత్యువాశము నుండి తప్పించగి లవాడు ఉత్తమధర్మము 

చేసినవా డగును, 

ధర్మకార్యం యతన్ శక్యా నో చేత్ (పాఫ్నోతి మానవః, 

మ్మత మే నాసి సంశయః. 6 

కె (ప్రయత్నించుచు ఒకవేళ 
ఫలము పౌందకున్నను ట్ర పుణ్యమును పొందవ ఉపాసనను. ఇందు నాకు. 

సంశయము లేదు. 

మనసా చి నయన్ పావం కర్మణా నాతిరోచయన్, 
అద 7 A 2 oerb జం / 

న ప్రాప్నోతి ఫలం తస్య త్యేవం ధర్మవిదో విదుః, 7 

మనసుతో పాపమునే భావించుచు కార్యముతో వరుకు (పీతి కలిగింపని 

వాడు ఆఅ క 

సోఒహం యతిష్యే _ప్రశమం ష తః కర్తు మమాయయా, 

చ సజా9మే వినశిష్యతామ్. 8 

ర్మము ఫలమును స్రీంగతని ఫర్మమెరిగిన వారికి తెలియును. 

కురూణాం సృష్టుయానాం చ 

తతొ; అట్టి నేను పోరులో చావనున 

కషటములు లేని తీరుతో [పయత్నము చేసెసను. 

నము పొందుచున్న vue 

వ శౌరరుంకు సృంజయు లకు సొంత 

ర్ పర్యస్తామ్ - తబ కిందులయిన దానిని _ సర్వనాః 

దానిని అని భావము, 

6 యతన్ _ *'యలతములల అనుదిసిశ ఆర్షరూపము. 
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సేయ మావ న్మహాఘోరా కురుష్వేవ సముర్రితా, 
కర్ణ దుర్యోధనకృతా సర్వే హ్యేతే తదన్వయాః. రి 

కర్ణుడు, దుర్యోధనుడును కల్పించిన ఈ మహాఘోర మైన ఆపద కురు 

వంశమువారియందు తలసూపినది. ఏలయన ఈ అందరును ఆ వంశమువారే 

కదా! 

వ్యసనే క్రీశ్యమానం హి యో మితం నాభివద్యలే, 

అనర్థాయ యథాళ క్రి తన్నృశంసం ఏదు రృుధాః, 10 

ఆపదలో నలిగిపోవుచున్న హి[తుని ఆదుకొనని |కూరస్వభావము గల 

మి(తుడు చేతనైన మేరకు కీడే కలిగించువా డగునని పెద్దలు చెప్పుదురు. 

ఆ కేశ గహణా న్మిిత మకార్యాత్ సంనివ ర్రయన్, 

అవాచ్యః కస్యచి ద్భవతి కృతయత్నో యథా బలాత్... 11 

ఉన్న శ కినంతయు నువయోగించి (పయత్నము చేసి జుట్టుపట్టి లాగుట 

మొదలగు పొడువనీనుండి మిత్రుని చక్కగా మరలంచువా డెవనికైన నిందింప : 

దగినవా డగునా ? 

తత్సమర్థం శుభం వాక్యం ధర్మార్థసహితం హీతమ్, 

ధా ర్తరాష్ట్రః సహామాత్యో (గహీతుం వీదు రార్హ్మతి. 12 

కాబట్టి విదురా! తన సన్నిహితుంతోపాటు' ఆ దుర్యోధనుడు, [వయోజ 

సము గలదియు, ధర్మముతో, అర్హముతో కూడినదియు తనకు మేలు కూర్చు 

నడియ నగు శుభమైన పలుకు పట్టించుకొనవలయును, 

9. చేసినవారు కర్ణదుర్యోధనులే అయినను అనుభవించువారు వంశము 
నందలి సర్వులును _ అని తాత్పర్యము. 

10. అనర్థాయ - అనునీయ _ అనియు పాఠము _ (బతీమాలి బొగుచేయ 

వలయునని భావము. తత్ _ నృళంసమ్ _ ఆ [కూర స్వభావము గల 

మితుడు; అనర్థాయ - కీడునేకే అని, బుధాః _ వండితులు; విదుః _ 

ఎరుగుదురు, 
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హితం హి ధా ర్రరాష్ట్రా9ణాం పాణ్బవానాం తథైవ చ, 

పృథివ్యాం క్షష్రియాణాం చ యతి షే ౭౬.హ  మమాయయా. 18 

నేను ధృతరాష్టు 9ని కొడుకులకు, అథే ర కుమారులకు మరియు 

నేలపై గల రాజులందరకు హితము రూర్పుటకై కపటములేకుండ 
[పయత్నింతును. 

హితే ప్రయతమానం మాం శళ్కే ద్ధుర్యోధనో యది, 
హృదయస్య చ మే (పీతి రాన్సణ్యం చ భవిష్యతి, 14 

మేలుచేయుటరై. (పయల్నించు నన్ను దుం కిధనుడు శొంకిందనే సి అపి 

నా ఎదకు (పీతినే కల్లించును. పాండవుల అప్పు తీర్చుకొ న్నట్టగును.' 

జ్జ కొతీనాం హి మిథో ఖేదే యన్మ్మితం నాభివద్యతే, . 

సర్వయత్నేన మాధ్యస్థ్యం న తన్మి|తం విదు ర్చుధాః, 15 

ఒక వంఫమువారు తమలో రాము దీలిపోవుచున్న పుడు ఇద్దరరును 

కొవలసినవాడి అన్ని (పయత్నములతో అదముకొనని వాడు మి ళుడు కొడని 

పండితుల భావన. - ' 

న మాం ([బూయు రధర్మిష్టా మూఢా హ్యనుహృద సథా, 

శకో నావారయత్ కృష్ణః సంరబ్దాన్ కురుపాళ్లువాన్. 16 

ధర్మ మేకొంచెము లేనివారు, చెప్పినను తెలియనివారు, మంచిమనను 
లేనివారును నన్నుగూర్చి “కృష్ణుడు సమర్థుడై యుండియు కెరవపొండనలు 

కొట్టుకొనుచుండగా మరలింపలే దని అనరుందురు గాక ! 

ఉభయోః సాధయ న్నర్థ మహ మాగత ఇత్యుత; 

త|త యత్న మహం కృత్వా గచ్చేయం నృష్యవాచ్యతామ్. 17 

రెండు వశ్నముల వాతి (పయోజసము సొధించుటకై నేనిటకు వచ్చితిని. 

అందు తగిన విధముగా (వయత్న ము చేసి నేను మాన నవులలో నింద నొంద 

కుందును, 

మమ ధర్మార్గయు క్రం హి _ఏత్వా వాక్య మనామయమ్, 

న చే దాదాస్యతే బాటలో దిష్టస్య వశ మేష్యతి. 18 

ధర్మార్థములతో కూడిన కరునలమును గూర్చు నామాట నా పిలగాడు 

పట్టించుకొ నకున్నచో సర్వనాశనమగును, 

18. హితం, యతి'ష్యే - హితము చేయుటకు (ప్రయత్ని ంతును, 

15. 1 అభిపట్యలే - ఉపరాతరము చేయదు, 



ల్ 

160 శ్రీ మహాభారతము 

అవహావయన్ పొబ్దవార్థ ౦ యథావ- 

చ్చమం కురూణాం యది చాచరేయమ్, 

పుణ్యం చ మే స్యాచ్చరితం మహాత్మన్ 

ముచ్యేరం శ్చ కురవో మృత్యుపాళార్ 19 

పాండవుల పని చెడకుండ చేతనై న మేరకు కౌరవులకు కాంతి కూర్చ 
కలిగినచో ఓయి మహాత్మా! నా చరితము వండిన పే. మరియు తేిరపు అందరు 

మృతు పాశమునుండి బయట పటుదురు, 

అపి వాచం భాషమాణస్యు కావ్యాం 

ధర్మారామా మర్థవతీ మహిం[సామ్, 

అవేష్నేరన్ ధా ర్రరాష్ట్రిః శమార్థం 

మాం చ [ప్రాపం కురవః పూజయేయుః. 20 

చక్కని సీత్రికి, ధర్మమునకు [పయోజనమునకు నెలవై ఎట్టి బొంగురు 

తావులేని పలుకును శాంతికై వలుకుదును. ఛృత రామని కొడురులు పట్టించు 

కొందురుగాక ! వచ్చిన నన్ను కౌరవులు మన్నింతురు గాక! 

న చాపి మమ వర్యాపాః సహితాః 1 సర్వపార్థివాః, 

(కుద్ధస్య వముఖే స్తాతుం సింహ సే వేత్రరే మృగాః. 21 
@ 

[కోధముతో విజృంభించు నాముందు నేల మెగల రాజు లందరు కలిసి 
నటి 

వచ్చియు, సింహముముందు తక, స్ మృగ ములవలె, నిలువ జాలరు,. 

వై శమ్బాయన ఉవాచ-వై శంపాయను డిట్టు చె ప్పెను. 

ఇత్యేవ ముక్కా "వచనం వృష్టీనా వృషభ న సదా, 

శయనే సుఖసంస్ప రే శశ 'యదుసుఖావవా 22 

యదుపులకు సుఖముగ గూర్చు వృష్షివ డిటు వలికి మేతని పొన్సుపై 
యు అలాన్ కటు 

ని దించెను. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

్రీకృష్ణవాక్యే (తినవతిత మోఒధ్యాయః. 

ఇది (శ్రీ మహాభారతము ఉదో్యోగవర్వమున భగవద్యానపర్యమున 

శ్రీకృష్ణ వాక్యముగల తొంబదిమూడవ అధ్యాయము, 
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తొంబటినాలుగవ అధ్యాయము 

మర్యో ధన శకుని భ్యా మఖ్యర్థితన్య శ్రీ కృష్ణస్య రథేన ప్రస్థానం, 
కౌరవసభాయాం (ప్రవిశ్య కృతాదరస్య తస్య త తానన|గహణ మ్. 

దుర్యోధన శకునులు (పొర్థింపగా శ్రీకృష్ణుడు రథముతో బయలుదేరుట 

కౌరవసథలో (ప్రవేశించి అందరి మన్ననలు గొని యాతడు 

ఆననమును స్వీకరించుట. 

వై శమ్చాయన ఉవాచ-వై శంపాయను డిట్టు చె చెప్పెను. 

తథా కోథయతో + రేవ తయో ర్భుద్దేమతో స్తదా, 

శివా నక్షతసంవన్నా సా వ్యతీయాయ శర్వరీ. 1 

అట్టు ఆ బుభ్టమంతు థఅరువురు మాటాడుకొనుచుండగా నడ (తములు 

పెళ్లుగా వెలుగొందు శుభమైన రాతి అట్లే గడచిపోయును 

దర్మార్థకామయుక కాళ్ళ ఏరి త్రార్ధవదాక్షరాః, 

శృణ్యతో వివిధా వాచో విదురస్య మహాత్మనః, ప్రి 

కథాభి రనురూపాభి; కృష్ణ స్యామి మిత తేజనః, 

అకామ స్యేవ కృష్షస్య సా వ్యతీయాయ శర్వరీ. తి 

ధర్మము, అర్థము, కామము అనువానికి సంబంధించినవియు, విచి(త్రము 

అగు అర్థములు గల వదములు,  అషరములు గలదియు, నగు వివిభములగు 

వార్కు.లు వినుచున్న మహాత్ముడు పిరుదునరు, పట్టళ ర్యముగాని లతేజముగల 

కృష్ణుని అనురూపములగు రథంతో రాని గడచెను. ఏ కోరికయ లేనట్లున్న 

కృష్ణున నకును రాతి గడబెను. 

l. నక్షతస ంపన్నా _ సోరణతా తా బమున మేఘములు లేని కారణమున చద త 
Cn 

ములు చక్కగా (వ పకొశించుచు, న్న్న జ (మ్ యని ఖొపము, 

SMB.1l (11) 
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తతను స్యరసంవన్నా బహవః నూతమాగధాః, 

శజదునుభినిరోషెః కేశవం (వత్యబోధయన్, 4 
ఖి చి ఖు హా 

మంచి కంఠస్వ రముగల సూతమాగభులు శంఖములయు, భేరులయు 

॥ జ MS, నరు me . 

నాదములతో (శ్రీకృష్ణుని మేల గలిపిరి 

తత ఉతాయ దాశార్గ బుషభః సర్వసాత్వతామ్, 
థి టౌ 

సర్వ మావళ్యకం చే (పాతఃకార్యం జనారనః. 5 

అంత సాత్వతులలో (షైజగు ప్రుకృష్ణుడు న్ లేచి (పాతఃకాలమున 

చేయదగిన పనులన్నియు నిర్వ రించెను 

కత తోదకాను నుజవ్యః స హుఠాగ్నిః సమలంకృత:, 

తతళ్చాదిత్య ముద్యన్త ముపొతిష్టత మాధవః. 6 

స్నానస సంధ్యలు ముగించి అగ్నిని (పేల్చి, చర్కూగా అలంకరించుకొని 

మాధసుడు ఉదయించుచున్న సూర్యుని ఉపొసించెను, 

ty 

సన్థ్యాం తిష్టన్త మభ్యేత్య దాశార మపరాజితమ్, 7 

ఆచకేతాం తు కృషస్య ధృత రాష్ట్రం సభాగతమ్, 
tg 

అడక కురూంశ్చ ఖమ్మ[పముఖాన్ రాజ్ఞః సర్వాంశ్చ పార్టివాన్, 8 

అంత పర్యొవనుడ ను, సుబంరాజు న్పనియు సంధ్య వార్చుచున్న 

కృష్ణుని శద రరిగి “సుతం రాష్టుడు, భీష్ముడు మొసలగు కురువంశ మువారు, 

భూమిపాలురగు రాజులందరు కొలుట్పుటితి యున్నా”"రని వలికిరి, 

త్వా మర్ధయ నే గోవిన దివి శక్ర మివానురాః, 

తావభ్యనన దోవినః సామ్నా పరమవలునా, 9 
Dn (a) + 

చేయువారు. 

8. కృతోదక ~ అనుజవర్థః _ ఉదర మనగా స్నానము; ఆచమనము మొద 

లగు పని; అనుజహ్యమనగా సంధ్య నుహెసించుట మొదలగునది. ఈ 

సూతమాగధాః _ సో తపాఠవ ములు 

me సం మో “19 వీ స, 
రండును బతటసననొటుం 



“షోవైంద్రా! స్వర్గమున ఇం దిని క్రొరలు దేవతలపటె వారంవ 0 

చూడగోరుచున్నా”రని విన్న వించిరి. అంత గోవిందుడు మికి 

మాటతో వారి నాదరించెను. 

తతో విమల ఆదిత్యే (వాహ్మ ఖేభ్యో జనార్దనః, 

దదౌ హిరణ్యం వాసాంసి గాశ్చాశ్యాంశ్చ పరంతపః. 10 

అంత సూర్యుడు తెల్లని వెలుగులతో అలరారుచుండగా * 'తుసంహారకు 

డగు జనార్దనుడు (వాహ్మణులకు బంగారము, వస్ర్రముంను, గోవులను, 

గుజ్జముల నొనగను, 

విసృజ్య బహురత్నాని దాశార్ల మపరాజితమ్, 

తిష్టన మువసజమ్య వవనే సోరథి సదా. 11 

రత్నములు పెక్కింటిని దాన మెసగి, ఎందును ఓటమి యెరుగని 

కృష్ణుడు కూర్చుండి యుండగా సారథి దరికి బేరి (మొక్కను, 

తతో రథేన వుఖ్రేణ మహతా కిట్కిణీకినా, 
హయో తమయుజా సీఘ ముపాతిష్టత దారుకః. 12 

పిదప శ భమెనదియు, గొప్పదియు, చిరుమువ్వల గలగలలు గ అదియు, 

శఫటయు నగు రథముతో దారుకుడు సమీపింబిను, 

లీ (1 ఆ Cee ఇ | ff లమ ధీ ౨ బ్యము, సు! గవము, మభుపుషృము, వలాహారము అను బర్జుగం 

( | నో MN AD NAR RRA ar అతనికి నన చఘు గుజ్జములు పూన్నిస (పసిర్దికర్కిన (ోష్టమగు రథము అతనికి సన్నద్దమై 

విరాజిలను. 
యు 

సో 

ఇ బ్యస్తు శకప తాభః సుుగివు కింశుక పభ, 
మ జ. నా J ల ళు 

మేఘపుష్పో మఘవర్తః పొబ్దురస్తు వలాహకః, 
ల 

శ బ్యము చిలుక రెక్కల వన్నెతో గ రొప్పారిను. సు గ్రీవము భూ 

పువ్వు కాంతితో సలరారెను, మేఘుపుషృము మబ్బువన్నెతో అంచదగింజిను, పబ 

హకము తెలని కాంతితో విలసితెను, 
(sp) (oe) 

ర 
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దక్షిణం చావహ చ్చైబ్యః సుగ్రీవః సవ్యతో౬వహలఠ్, 

పృషవాహో తయోరాసాం మేఘపుష్పవలాహాకొ. 

శెబ్యము పడివైపునను, _ స్యుగ్రివమెజమవై పునను మోయుచుండెను. 
రెంటి వెనుకనుండి రథమును మోయుచుండెను. 

స్యాం ప్రభాకర మివ స్పృశన్, 

స వతః కేతా భుజగారి రకోఖత, 

ని 

లాడు గరుడ ధ్వ జముతో వఏిరాజీిలెను,. 

# 

రుక ల ల op ధో జ్ ఇ శ్రజాలెః వతాకాఖిః సౌవరేన చ శేతునా, 
ర్న వేళ 

బభూవ స రథ(శష్టః కొలసూర్య ఇవోదిత:. 

బంగారు. తోరణముఐతో, వతాకలతో, బంగారు టెక్కెముత్ కూడిన 

ఆఅఆరథము పెకివచ్చిన మధ్యాహ్న కొల సూర్యుని వలె వలుగొందెను. 

శీధ్వజవితానై శ్చ రుక్మజాలకృతాంతరై 8, 

ణ మార్గ విభాగె శ్చ సుకృత. ర్విశ్వకర్మణా. 

కర్మ దానియందు బంగారు జొలరు ఎను, వక్షులను, ధషజములను, 
+ ఇ” a Cd ఇ జి ® జ 

కుని అమరికగల సంధములను వంతో నేర్పుతో అమర్చను. 

_పవాళమణిహేమైళ్చు ముకావై దూర్యభూవజై 8, 

డిజ్) ణీశతసం మెళ్చ వాలజాలకృతా నరె;, 

కొ ర స్వరమయిీ ఖిళ్చ వద్మినీఖి రలంకృతః, 

స r న్నే య చ id mh ed Pa శ Ce] సకుభె స్యన్దన|శేష్ష సాపనీయైశ్చ పాద పెః, 

వగశములకతో, మణులతో, బంగారపు అలంకారములతో ము తెముఐతో - 

ఇల్లీ + శాక 9 న్ ళ్ rr జో Nu ఆస్తీ న య్ - శః ॥ టీ 4 

జప న్చంతొ నూకి తొడవృలతి సుర్హకొలటి చిరుగంటంతో సరియగు 
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దూరములలో తీర్చిదిద్దిన (వేలాడు జాలరులతో బంగారుపద్మలతలతో, బంగారు 

చట్టతో ఆ ఉ త్రమరథము |ప్రకాశించెను. 

Wo ఆధ “8 వ్యా ఘసింహవరా హైశ్చ గోవృషై ర్మృగపక్షిభిః, 

తారాభి ర్భాస్క-రై శ్చాపి వారఖై శృ హిరణ్మయెః, 

వ్యజాంకుళ విమానై శ్చ కూబరావృ తసనిము. 
క్కి య అటి థి 

ఆ రథము నొగ, వంపులు, మూలలు మొదల వానియందు బంగార 

ముతో పులులను, సింహములను, వందులను, ఎద్దుంను, ఆవులను, మృగము 

అను, వత్తులను, నక్షత్రములను, సూర్యనింబములను విశ్వకర్మ వరమ 

సుందరముగా చెక్కె_ను, 

తమువస్థిత మాజ్ఞాయ రథం దివ్యం మహామనాః, 

మహా భమననిర్థాషం సర్వరత్న విభూషితమ్. 18 

దొడ్డణుద్ధీ గ రృష్టుతు, గొవ్పృమేథు మురిమినట్టున్న ధ్వని గలదియు, 

అన్ని విధములగు రత్నము తో ఉలంగ రింవబడినగియు నగు తన దివ్యరథము 

సిద్ధమై వచ్చెనని scraps 

లో రీ ఒర అగ్నిం [పదక్షిణం కృత్యా (వాహ్మణాంళ్చ జనార్దనః, 

గరౌసుఖం మణి మూమువ్య శ్రైయా పరమయా జ్యలన్. 14 

అగ్నిని (గాహ్మణులసు నబగొని కానుభపణిని ధరించి వరమకళోభతో 

(పకాశించుచు, శశ కి నీ ఈష ట్ర బై 

కురుథిః సంవృతః రృష్లో వృషిఖి క్చాథిరక్షితః, 
టు ళల 

ఆతిష్గత రథం భౌొదిః సర్వయాదవనన్లనః, 15 

యాదవు అందర కాగంగము గూర్చు శౌరి గౌరస్సలు గుట్టి రాగా, వృష్టి 

వంశమువా రన్నివె పుల అంగి రక్షణ చేయుచుండగా రథము నధిరోహించెను, 

అన్వారురోహ దాశ్శార్లం విదురః సర్యధర్మ విత్, 

సర్య|పాణభృతాం (శేషం సర్యబుదివుతాం వరమ్, 16 
0 థి థి 

ధర్మము అన్నియు చక్కగా ఎరిగిన విదురుడు (పాలు అందరిలో 

గైడు బుర్టిమంతు అందరిలో మిన్న యగు శ్రీకృష్ణుని వెనుక రథ మెక్కెను. ధ్ 
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తతో దుర్యోధనః కృష్ణం శకుని శ్చాపి సౌబలః, 

ద్వితీయేన రథేనై న మన్యయాతాం వరంతపమ్. 17 

పిద్దప దుర్యోధనుడు, సుబలరాజు శకునియు మరొక రథము నెక్కి 

పరంతపుడగు శ్రీకృష్ణుని వెనుక బయలుదేరిరి, 

సొత్యకః కృతవర్మా చ వృష్టినాం చాపరే రథాః, 

సృష్టతోఒనుయయుః కృష్ణం గజై రశ రథైరపి. 18 

సాత్యకియు, కృతవర్మయు, వృష్టివంశ ము నందలి యితర వీరులును 

ఏనుగులతో, గజ్జమలతో, రథములతో కూడి కృష్ణుని వెనుక నరుగసాగిరి, 
తేషాం హేమవరిష్కారై ర్యుకాః పరమవాజిభి౩, 

గచ్చత్తాం ఘోషిణ శ్చిత్రరథా రాజన్ వి రేజిరే. 19 

బంగారభూషణములతో నొప్పారు గొప్ప గుజ్జములు పూన్చిన ఘోషతో 

కదలుచున్న వారి చిత్రములగు రథములు చూడ ముచ్చట గొలిపినవి. 

సంమృష్టసంసి క్రరజః (పతిపేదే మహాపథమ్, 

రాజర్లిచరితం కాలే కృష్ణో ధీమాన్ (శియా జ్వలన్. 20 

చక్కగా ఊడ్చి నీరు చల్చుటచేత అణగిన దుమ్ము గలదియు, రాజర్షులు 

తిరిగిననియ నగు రాజమార్గమునకు ధీమంతుడు కృష్ణుడు, దివ్యళోభతో (కా 
శించుచు, చేరుకొసెను, 

తతః ప్రయాతే దాశార్హే (పావాద్యనై కపుష్క_రాః, 

శజ్జాళ్చ దధ్మిరే తత వాద్యా న్యన్యాని యాని చ. 21 

(శ్రీకృష్ణ డట్టు మార్గమున పోవుచుండగా కాహళలు, గంఖములు, తక్కిన 

వాద్యములు చక్కని నాదములు వెలార్చినవి. 

ప్రవీరాః సర్వలోకస్య యువానః సింహవి క్రమాః, 

పరివార్య రథం శౌరే రగచ్చన పర న్తపాః, బిల్లి 

19. చితరథాః = చిత్రములై న రథములు, 

20, సంమృష్టసంసి క్ర రజః ల ఉరిడ్చి గిరు జల్లుట చేత అణగిన దుముగ రూ 
ళా 

21. ఏకపుష్కరాః _ రాహళలు, 
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లోకమున రెట్ల గొప్పఏరులు, వయసువారు, సింహమువంటి పరాక్రమము 

గలవారు, శత్రువులను కాల్చి షపారవేయువారు నగు వారు కృష్ణుని రథమునకు 

నలువై పుల నిలిచి నడువసాగిరి. 

తతో౭న్నే బహుసాహస్రా విచిత్రాద్భుతవాససః, 

అసి పాసాయుధధరాః కృష్ణ స్యాసన్ పురఃసరాః. 28 

మరియు చిత్రచితములగు వస్త్రములు ధరించి, కతి, ఈటె మున్నగు 

ఆయుధములు చేతబట్టిన వలువేలనుంది వీరులు కృష్ణునకు ముందు నడచిరి. 

గజాః పజ్బాళతా సత్ర రథాళ్చాసన్ సహస్రశః, 

పయాన మన్వయ ర్రీీరం దాళార్హ్య మపరాజితమ్. 24 

అయిదునూర్దు ఏనుగులు, వేలకొలది రథములు, ఎందును ఓటమి యెరు 

గని ఏరుడు (క్రీకృమదడు వెడలుచుండగా వెంట నంటెను, 
(an) 

పురం కురూణాం సంవృ తం దపుకామం జనార్దనమ్, 

సవాలవృద్దం సస్త్రీకం రథ్యాగత మరినమ. 25 
థి ౧ 

పసిపిల్లలతో, ముదుసలుంతో త్రీ౯తోపాటు కొర్రల టఃరుటిఃరెల్ల విరుగ 

బడి (శ్రీకృష్ణుని చూడగోరి నాటలలో నిలిచియుండెను. 
ఐజి 

వేదికామాశ్రితాథిశ్స సమ్మాకానా న్యనకళః, 

(పదల నీవ భాలేణ యోషిద్భి ర్భువనా నుత. 26 

అరుగుల క్క చూచుచున్న అదువారితో కిటకిట లాడుచున్న  పలుతావు 

లన్నియు బరువుతో డి గులాడి పోవుచున్న ట్టుండెసు. 

“ న న్ a 
స పూజ్యమానః కురుఖిః సంగ్ఫోణ్యన్ మధురాః కథాః, 

Mn OM ను MAT టి యా న MMT? 
యథార్హం (పతిసత్కుర్వన్ (పత్నమాణం శనై ర్యయా, వ్ల 

రురువంశమువారు మన్ననతో ఆదరించుచుండగా తీయని వలుకు లాల 

కించుచు, తగినట్టు dA మన్న నలు చేయుచు అందరను చక్కగా చూచుచు 

(శ్రీకృష్ణుడు మెల్లగా పోవసాగను. 

తతః సభాం సమాసాద్య కేశవ స్యానుయాయినః, 
Ga వన fw (న 

సశజె రేంబునిరోషె రిశః సరా వణనాదయన్ , 28 
ఖు 0 Wee టి ఏ 
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అంతట '్రీకృష్ణని వంటనున్నవారు నభలోనికి (పవేశించి శంఖనాద 

. ముజతో, వేజుగానమునతో దిక్కులు పిక్క_టిల్లి జేసిరి, 

తతః సా సమితిః సర్వా రాజ్ఞా మమితతేజసామ్, 

సం |[ప్రాకమృత హరేణ కృషాగమనకాజ్రయా. 29 
వష సో త్న 

గొప్ప ముఖకాంరీగల రాజులతో నిండిన ఆ నభ యెల్ల (ఫీక్ళష్ణుని 

రాకను గోరుచు ఆనందపు పొంగుతో ఊగిపోయొను. 

తతో ఒభ్యాళగతే కృషే సమహృష్యన్ నరాధిపాః, 

(శుత్యా తం రథనిర్గోషం పర్గన్యనినదోవమమ్. 80 

ఉయిమువలె వెలువడు ఆతని రథము చప్పుడు విని కృష్ణుడు దగ్గరకు 
వచ్చెనని యెరిగి రాజులందరు పొంగిపోయిరి. 

ఆసాద్య తు సభాద్వార మృషభః సర్వసా త్యతామ్, 

అవతీర్య రథాచ్చారిః కె లాసశిఖరో పమాత్. 91 

నవమేఘ్మపతీకాశాం జ్వల స్లీ మివ తేజసా, 
మ హేన్దుసదన వభ్యాం (పవివేశ సభాం తతః. శ్రీని 

విష్ణభ కులకు నాథుడైన శ్రీకృష్ణుడు సభాద్వారము దరి జేరి కైలాస 
శిఖరము వలె నున్న రథమునుండి దిగి, కాంతులతో, కనులు మిరుమిట్టు గొలుపు 
చున్నదియు [కొత్త మేఘమువలె నొప్పారుచున్న డియు, దేవేం(ద భవనముపఠతె 

ిలరారు చున్నడియు నగు సభలోనికి [ పవేశించెను, 

పాణౌ గృహీత్వా విదురం సాత్యకిం చ మహాయశాః, 

జ్యోతీం ష్యాదిత్యవ (ద్రాజన్ కురూన్ [ప్రాచ్చాదయన్ (శ్రియా. శిలి 
మహాయళస్వి (్రీకృష్ణడు విదురుని సాత్యకిని చేతులతో పట్టుకొని, 

ణు యు 

సూర్యుడు నక్షత్రములను వలె, తన తేజస్సుతో కౌరవులను కప్పివేయుచు 

(పవేశించెను, 

29. సమికి = సభ 

80. అభ్యాశగతే _ దగ్గరకు రాగా 

81. సర్వసా త్త్వతామ్ _ సొతతులనగా విష్ణుభక్తులు.. వారికి బుషభఃం 
(ప్రభువు, 
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అగతో వాసుదేవస్య కర్ణదుర్యోధనా వుభౌ, 

వృష్టయః కృతవర్మా చాప్యాసన్ కృష్ణస్య పృష్టతః. 84 

కర్ణుడు దుర్మో ధ నుడును వాసుదేవునిముంచు నదుచుచుండిరి. యాదపు 

లును రృతవర్మయు వెనుక వై పు సిలిచియుండిరి. 

wf అన అట అధీ జీ అలీ ళో ఇర ఇ ధృతరాష్ట్రం పురస్కృత్య ఖీష్మ్మదోణజాదయ సతః, 

ఆసనేభ్యోఒచలన్ సర్వే పూజయనో జనార్గనమ్, లిప్ 

వచ్చుచున్న కృష్ణుని గౌరవించుచు ధృతరాష్ట్రని ముందగిడుకొని భీష్మ 
[(దోణులందరు ఆసనములనుండి కదలి ఎదులేగి0. 

0 1 me ణో f 9 అభ్యాగచ్చ తి దా? ర్త _పజ్ఞాచడు ర్న రేశ్వరః, 

సహివ (దోణఖీష్మాభ్యా ముద తిషన్మ హాయశాః, 86 
కు © 

కృష్ణుడు తనకతర వచ్చుచుండగా (గుడ్డిరాజు (దోణభీమ్మ లతో లేచి 

నించెను 

ఉ తిషలి మహోరాజే ధృతరాష్ట్ర జనేశ్వరే, 
జాజి (భె రు 

తాని రాజసహస్రాణి సము త్రస్థుః సమ నతః. వ్ర 
అలి ne . ణి లలి ౬ || (పజల శకేలికయగ మహారాజు ధృశరాష్ట్ర్రుడు సని నిలువగా అచట అన్ని 

వె పులనున్న వేలకొంది రాజులు లేచి నిలిచిరి, 
be 

రతం Mae rt ళు పగి చ యు ఆసనం సర్వత భ|దం జామ్మూనదవరిష్యుతమ్, 

కృషారే కల్పితం తత ధా రరాష్ట్రస్య ఛాసనాత్, 88 
గ ఖై మి ఆ టం ఓ 

ల 

దుర్యోధనుని ఆజ పె అచట గృపుని కొరగు సర్యతోభథ| దమైన టంగారు 
గో అటా “yy | క 

స్మయమానసు రాజానం ఫీష్మదోజొ చ మాధవః, 

అభ్యభాషత ధర్మాత్మా రాజ్ఞ క్చాన్యా న్యథావయః. ఫ్ 

ధ ర్మకుద్దిగ ౧ గ్రీసష్టుడు రాజును, ఫీష్మ (దోణులను, తక్కిన రాజులను 

వారి యశస్సును బటి మన్నించుచు చిరునవ్వుతో పలువరింపను. 
యి 

ల గ్ LH a wf ౧. శ న బగ్, సర్వతోభ దమ్ - నందును నిలోవమునోని; శాంయూ శద పరిషత్ - 
a ఆ (= 

బంగారపు శృంగారముగల, 
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తత్ర కేశవ మానర్చుః సమ్య గభ్యాగతం సభామ్, 

రాజానః పొరివాః సర్వే కుర వశ్చ జనారనమ్. 40 
థి ది 

అట్లు సభలోనికి వచ్చిన శ్రీకృషుని దొరలు, ఏలికలు, కౌరవులు ఆందరు 
(ne) ణి 

చక్కగా గొరవించిరి, 

తత్ర తిష్షన్ స దాశార్లో రాజమధ్యే పరంతపః, 
ధ్ర చి 

అపళ్య ద నరిక్షస్తా నృషిన్ పరపురంజయః. 

అట్టు రాజులనడుమ నిలిచిన (శ్రీకృష్ణునకు ఆకసమున నిలిచియున్న 

బుషలు కానవచ్చిరి. 

తతసా నభిసం పేక్య. నారద ప్రముఖా నృషీన్, 
అభ్యభాషత దాశార్దో ఫీష్మం శా ననవం శనై ౭, Al 

అంత నారదుడు మొదలగు అ బుషలనందరను చక్కగా పరికించి 

కృష్ణుడు శంతనుకుమారుడగు భీమ్మనితో మెల్టగా నిట్లు పలికెను, 
అల్లో అక, ఇ Ye జడ పార్థివం సమితిం (దష్టు మృషయో౬ఒభ్యాగతా నృప, 

నిమ న్యితా మాసనై శ్చ సత్కారేణ చ భూయసా. 42 

రాజా! రాజులతో నిండిన యీ సభను చూచుటకు యిసులు విచ్చేసిరి, 

వారికి ఆసనములు చూపి గొప్ప మన్ననతో స్వాగతము పలుకుము. 

నైతే వ్వనువవి షైషు శక్యం కేనచి దాసితుమ్, 
పూజా పయుజ్యతా మాశు మునీనాం భావితాత్మనామ్. 48 

పీరు కూర్చుండక మన మెవ్వరము కూర్చుండరాదు, వేగమే మహాను 

భాపులగు ఆ మునులకు పూజ గావింపుము, 

బుషీన్ శా ననవో దృష్ట్వా సథాద్వార మువస్థితాన్ , 

త్వర మాణ స్తతో ఖభృత్యా నాసనానీ త్యచోదయత్. 4&4 

శాంతనవుడు సథ ద్వారము కడ నిలిచియున్న బుషులను గాంచి త్వర 

త్వరగా వనివారలను “ఆసనములు” అని తోలెను, 

ఆసనాన్యథ మృష్టాని మహా ని విపులాని చ, 

మణీకాళ్చనచితాణి సమాజ హు సత సతః, 45 
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చక్కగా వభపరచి తెచ్చిన విశాలములగు మహాసనములను మణులతో 

బంగారముతో చితములైె స వానిని భటులు అందందు తెచ్చి నిలిపిరి, 

తేషు త త్రోవవిషైేమ గృహీతా ర్టమ భారత, 

నిషసా దాసనే కృష్ణో రాజానశ్చ యథాసనమ్. 46 

ఆ బుగులు పూజగొని తమ పీఠములయందు కూర్చున్న పిదప కృష్ణుడు 
ఆసనము పై కూర్చుండెను. పిదవ దొరలెల్ట వారివారికై పెట్టిన పీఠములపై 
కూర్చుండిరి. 

దుఃాసనః సాత్యకయే దదా వాసన ముత్తమమ్, 

వివింశతి ర్గదౌ పీఠం కాబ్బనం కృతవర్మణే. AT 
య 

దుక్నాసనుడు సాత్యకికి ఊత్తమమగు ఆసన మొసగెను, వివింశతి 
బంగారుపీటను కృతవర్మకు కూర్చెను, 

ఫీ! 
"ఈ 

అవిదూరే తు కృష్ణస్య కథదుర్యోధనా వుభౌ, 
fa వ గి 

ఏకాసనే మహాత్మానొ నిషీదతు రమర్దణా, 48 

కృష్ణుని కల్లంతదూరమున ఒక్క సీళమున మహాళ్ములు కర్రదుర్యో 
మ ల. శ 

ధనులు బిగిమొగములతో కూర్చుండిరి. 

గానారరాజః శకుని రానారె రఖిరతితః, 
ధి గ ధా 

నిషసాదాసనే రాజా సహపుతో వికాంపతిః, 49 

యు 
జ్య 

గాంధారు అందరు చుటియుండగా గాంధారరాజు శకుని కొడుగులతోపాటు 

అసనమున కూర్చుంగియుండెను, 

విదురో మణిపీశే తు సక్షస్పర్ధ్యాజినో తరె, 

సంస్పృళ న్నాసనం శౌరె ర్మవామతి రుపావిశత్, 50 

మహామరఠి విదురుడు (శ్రీరృృషుడు రూర్చున్న ఆససమును భ కితో తాకుచు 
(39) అట్ 

తెలనితోలు వరచిన మణిపీఠము సందు రూర్చుండెను. 
గ 

చిరస్య దృష్ట్యా దాశార్హ ౦ రాజానః సర్వ ఏవ తే, 

అమృత స్యేవ నాతృప్యన్ (సేషమాణా జనార్ధనమ్,. 51 
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ఎంతో కాలమునకు కానపచ్చిన జనార్జనుని అమృతమువలె చూచుచున్న 

రాజు లందరకు తృప్తి తీరకుండెను. 

జ అతసీపుష్పసంకా శః పీతవాసా జనార్దనః, 

వ్య భాజత సభామధ్యే హేమ్నీ వోవహితో మణి. ర్ 

-నర్దిని యవిసిపువ్వువలెనుండి వచ్చని వస్త్రము ధరించిన కృష్ణుడు 

సభామధ్యమున బంగారమున పొదిగిన ఇం[దనీలమణివలె (పవాళించెను. 

తత స్తూష్టేం సర్వ మాసీ ద్లోవినగతమా నసమ్, 

న తత్ర కళశ్చిక్ కిక్పీద్యా వ్యాజహార పుమాన్ క్వచిత్. 54 

ఆంత నా సభథయంతయు కృష్ణునియందే మనను పెట్టి మిన్న కుండేను, 

ఆచటి నరుడెవ్వడు ఏమా[తము నోరు మెదపకుండెను, 

ఇతి శ్రీమహాభారలే ఉద్యోగవర్వణి భగవద్యాన వర్వజణి 
శ్రీకృష్ణసభా ప్రవేశే చతుర్నవతిత మో౭౬ధ్యాయః. 

ఇది (శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున భగవద్యానవర్వమున 

(శ్రీకృష్ణుడు సభలో (ప్రవేశించుప యను తొంబదినాలుగవ అధ్యాయము. 



కొరవనభాయాం శ్రీళ్ళ 
కొరవనభథలో శ్రీకృష్ణుడు ప్రభావము తోచు 

వై శమ్పాయన ఉవాచ అ వై శంపాయను డిటు వలికిను. 
షక 

తేష్వాసినేమ సర్వేకు తూస్టీంభూలేమ రాజసు, 

వాక్య మథ్యాదదే ఈ ప్ర వః సుదంప్టోం దునుఖిసగన:. శే 
ల య 60 0 

వారందరు రూర్చున్న పినప జుంందరు మిన్నకుండి గా చక్కని 

వలుపరునయు, దుందుభినావము వంటి కొంత ధ్యనియు Ne కృష్ణుడు మాట 
ద 

జీమూత ఇవ ఘర్మా సే నరా ణా 

ధృతరాష్ట్ర మభ్మిపేక్య సమభాషత మాధవః 

(గీష్మము. చివర తోచిన మేఘమువలె కృష్ణుడు సథ యంతటికి 

విశనప పచ్చునట్టు ధృత రాష మని చక్కగా చూచుచు ఇట్లు చరిచి డను, 

శ్రీభగవా నువాచ - శ్రీభగవంతు డట్లాడను. 

కురూణాం పాజ్దవానాం చ్ 

అ్యవణాశేన పీరాణా మేత ద్యాచిత మూగోత 

భారతా! వీరులు సర్వనాశసము కొరుంథ కొ 

పొందు కలుగునని దానిని వేడికొనుటకై సీపడరు వచ్చితిని. 

(న రాజన్నన్యం [పవ క్రవ్యం తవ నై ఖ్యశేయసం వచః, 

విదితం హ్యేవ త్రే సర్వం వేదిత వ్య మరిందమ. 4 
9] 

Cd (1 య శ్ర bE రాజి! శ|తుమర్షనుడా! సీకు మేలు కూర్చు ఒర్కుమూట నొక్కి 
(టి t 

"yy Me ఆ జట wm hat mgm 
చప్పపం యును, ఎరుగరు ఉల సము doh, 

శ్ (sa) 
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ఇదం హద్య కులం శేష్టం సర్వరాజసు పార్థివ, 

శుతవృతోవసంవన్నం సర్వః సముదితం గుణై 8. ఫ్ 

రాజా! ఈ నీ కులము ఇప్పటి రాజకులము లన్నింటిలో పరమో త్తమ 

మైనది. చక్కని తెలివి, మంచి నడవడి యను సంవచలతో అలరారుచున్నది. 

మంచి గుణము లన్నింటితో ఒప్పారుచున్నది. 

కృపానుకమ్బా కారుణ్య మానృశంస్యం చ భారత, 

తథార్థవం క్షమా సత్యం కురుష్వేత ద్విశిష్యతే. 6 

దయ, జాలి, కరుణ, మెత్తదనము, బుజాన్యభావము, & ర్పుః సత్యము, 

ఇవి కురువంశమువారియందు వన్నె శెక్కినవి. 

తస్మి న్నేవంవిధే రాజన్ కులే మహతి తిష్టతి, 

త్వన్నిమిత్తం విశేషేణ నేహ యుక్త మసా[మృతమ్. 7 

ఆట్టి యీ గొప్ప కులమునందు, ముఖ్యముగా నీవు కారణముగా తగని.. 

థోరణి ఏర్పడుట తగదు. 

త్యం హి ధారయితా (్రవ్షః కురూణాం కురుస తమ, 

మిథ్యా |ప్రచరతాం తాత్ర బాహ్యే షాాాభ్య న్తరేషు చ. 8 

6 కృపాం పరుల సుఖమునతై యత్నించుపు, అనుకవ్చూ _ వరుల దుఃఖ 

మును చూవి మదిలో కదలిపోప్పట; కారుణ్యము _ ఇతరుల దుఃఖమును 

పోగొట్టుబతై (పయత్నించుట; ఆళృశంస్యమ్. పరులకు నొప్పి కలుగ 

సీకుండుట; అర్హవమ్ - కల్టికపటములు తేని స్వభావము; 

7. _ అసా్యమృకతమ్ - తగని ధోరణి-పెని చెప్పిన కృపాదులకు విరుద్ధమగు 
పద్దతి _ పరుల దుఃఖమున కై యత్నించుట, వరుల దుఃఖమును చూచి 

వరమానందమందట; పరులకు దుఃఖమును గూర్చు మోనములు చేయుట 

వంటిది; ఇహ _ ఈ కులమున; న యుర్తమ్ - తగదు. 

8. బాహ్యేషు - అందరకు వెల్టడియగునట్లు చేసిన జూదము మొదలగు దాని 
యందు; ఆభ్యంతరేషు _ గుట్టుగా కావించిన లక్కయిల్లు _ కాల్చుట 

మొదలగు వానియందు; మిథ్యా _ కపటస్యభావమును; |వచరతామ్ - 
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ఓయి కురు (శేషం . నాయినా |! పలువల తోవల గోతులు (తవ్వుచున్న 

కౌరవ్స లంచరకు నీవే పట్టుగొమ్మ. పెద్దవాడవు. 

తే పుత్రా సవ కౌరవ్య దుర్యోధనపురోగమాః, 
జ అట్లీ (| గ అన జ గ్ జ న్ ధర్మార్థా వృష్టతః కృత్వా (ప్రచర ని నృశ౦సవత్. 9 

కురువరా! దుర్యోధనుడు మున్నుగాగల సీ కొడుకులు ధర్మమును, అర్థ 

మును వెనుకకు (తోసివె చి (కూరులవలె తీరుగుచున్నారు, 

జి క ఇ ఆపి ఇ జ రా? అల 
స్వషు బనుషు ముఖ్యషు త దత పురుషరభ. 10 

4 op (| 

సీ వారెన దగ్గ ర చుట్టముల విషయముస ఏరు మంచితనము లేనివారే , 

పాదు మీరి, అత్యాశ తో చచ్చిన హృదయము గలవారే (పవ ర్రించుచున్నారు, 
ది షం a 

ఇది తెలిసికొనుము, 

సేయ మావన్మహాఘోరా కురుష్వేవ సముత్తితా, 

ఉపేక్యమాణా కౌరవ్య పృథివీం ఘాతయిష్యతి. 11 

కురువంశ మునందు పుట్టిన ఈ మహాఘోరమ్రైస అవద ఊఉ పేషించినచో 

భూమి నంతటిని నాశనము చేయును. 

శక్యా చేయం శమయితుం న చెదిత్ససి భారత, 
దు 

న దుష్కరో హ్యత శమో మతో మే భరతర్షభ. 12 
భ న 

సీ వీ కులమును ముక్కలు చేయ గోరబేని ఈ అవదను రూపుమాపట 

సులభమే. భరత షు! ఇచట కొంతి చేకూర్చుట సాధ్యము రాదని నేను అను 

కొనను. 

11. కురుషు - ఏవ _ రొరవులని (వ్రముఖముగా పేరొందిన మీయందే. 
పొండుకుమారులయందు రాదని తాత్పర్యము. 

12. న చేత్ దిత్ససి _ కులమును ముక్కలు చేయగోరనివాడ వగుదువేని; 
స్వం చేత్ ఇచ్చసి _ అనియొక పాఠము, ఆ పతమున నీవై సీవారిని 

రుదుపేని . కాంతి సాధించుట దుష్క రము కాదని 
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త్యయ్యధీనః శమో రాజన్ మయి చెవ విశాంపతే, 

పుత్రాన్ స్థావయ కౌరవ్య స్థావయిష్యాన్యుహం పరాన్, 18 

రాజా! శాంతి నీచేతిలో నా చేతిలో నున్నది. నీవు నీ కొడుకులను అదు 

పులో నుంచుము. నేను నీకు పరులై న పాండవులను నుంచెదను. 

ఆజా తవ పొ రాజేన) కార్యా పుతె ౧8 సహానంయెః 
కో న క్రి లతే గం న్వయ ॥ 

హితం బలవద ప్యెషాం తిష్టతాం తవ శాననే. [4 

నీ కొడుకులు, వారిచెంబడి తిరుగువారును రాజేం[దా! సీమాటను పొటింవ 

వలయును. నీమాఏమీడ నించినచో వీరికే మిక్కిలి మేలు. 

తవ చెవ హితం రాజన్ పాణవానా మథో హితమ్, 
కం టై 

శే (పయతమానస్య మమ కాసనకాజ్జీణః, 15 

నీపు[తుఐను శాసింప్ప మని కోరుచు భాంతితె (పయిత్నించుచున్న నారు, 

సీకు, పాండవులకు ఇవి హితమెనవి, 

అర - 2 సయం నిషల.మాలత్వ స స్ట శామతే / షృల.మాలత్ష్య సంవిధత్స్య విశామ్పతే, 

సహాయభూతా భరతా సవైవ స్యు ర్హనేశ్వర. 16 

రాజా! పగ పనికిమాలినదని నీవే గుర్తించి పొందుకూర్చుము. భరత 

వంశము వారందరు నీకే జేదోడువాదోడుగా నుందురు గదా! 

ధర్మారయో సిష రాజన్ పాణవె రథిరశితః, 
థి — 9 య 

న హి శక్యా సథాభూతా యత్నాదపి నరాధిప. 17 

రాజా! పొందవ్పలు నిన్ను కాపాడుచు_డగా ధర్మముసందును, అర్థము 

సందును నిఎదొక్కుకొనుము. వరాధివా! వెంత యత్నించినను సీ కటివారు ' 
శ మి 

అభధింవరు గదా | 

14. బలవరత్ _ మిక్కిలి; ఏషామ్ అపి _ ఏషామేవ _ ఫీరికే . ఇచట “అపి” 

శబ్దమునకు ఏవీ అను నరము (గ్రహింపవలయును. 
ఢి 
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నహి త్వాం పాణవె రేతుం రక్ష్యమాణం మహాత్మ ఏ౩, 
, Gm 8 ' 

ఇన్దో)=౬పి దేవైః సహితః ప్రసహేత కుతో నృవః . 18 

మహాత్ములగు పొండవులు రకించుచున్న నిన్ను దేవత అందరితో. కూడిన 

ఇంమిడును గెలువజాలగు. ఇక్ నిన్ను ఎదుర్కొను రా జెవ్వడు ? 
(4 దం ని ఛం ఆపు లీ యత ఫీష్మశ్చ (దోణశ్చ కృపః కర్ణో వివింశ తిః, 

అశ్యతామా వికరశ్చ సోమదతో౬థ బాహికః. 19 
ఓ ల జాతి (2) 

' సెన్లవశ్చ క ి జ్ఞశ్చ కా మ్బోజశ్చ సుదక్షిణ$, 

యుధిష్టిరో ఖమ సేన; సవ్యసావీ యమౌ తథా. 2) 

సాత్యకిశ్చ మహాతేజా యుయుత్సుశ్చ మహారథః, 

కోను తాన్విపరీతాత్మా యుద్దేత భరతరభ. 21 
ధ్ షె 

ఇత భీమ్మడు, (ద్రోబుడు, కృపుడు, కర్గుడు వివింశోతి, అశ్వస్థామ, వికర్ణుడు 
సోమదత్తుడు, బాహ్టికుడు, సింధురాజు, రలింగరాజు, కాంభోజరాజగు నుదక్షి 
ణుడు, ధర్మరాజు, భీమసేనుడు, అర్జునుడు, నకుల సవాదేవులు, గొవ్పలేజస్సు 

గల సాత్యకి, మహారథుడగ్గ యుయుత్సుడు అనువా రున్నచోట వారితో తబవడు 

మతిచెడినవా డెవ్వడు ? 

లోక స్యేశ్వరతాం భూయః శ|తుభి శ్చావ్యధ్భవ్యతామ్, 

[పావ్ఫ్యసి త్వ మమి్మతమ్న సహితః కురుపాణ్జవైః, 22 

నీవు కౌరవులతో పాండవులతో కూడి, పగవారిసి పరిమార్చుచు, వరి 

లోకమునకు పభువవ్న, శ|తువుంకు తేరిపార జూడరానివాడవు అగుదువు, 

తస్య తే వృథిపీపాలా స్త్యత్సమాః పృథివీపతే, 
(గ్రేయాంసశై ఎవ రాజానః సన్గాస్య నే పరంతప. వీసి 

రాజా! అట్టి సీకు, సీతో సాటివచ్చు రాజులు, నిన్ను మించిస రాజులు - 

మి[త్రము లగుదురు. 

28, సన్హాస్య నే - పొండవులతోపాటు అందరు నిన్ను కలసికొందురు, 

SMB.12 (11) 
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స త్వం పుతేశ్చ పౌతె9శ్చ పితృఖి ర్భా9త్ళ భి సథా, 

సుహృద్శిః సర్వతో గువః సుఖం శత్యుతి జీవితుమ్. 24 

అట్టి సీవు కొడుకులు, మనుమలు, తం|డి వరుసవారు, అన్నదమ్ములు, 

మి(తులు అన్ని వె సల రకషించుచుండ గా సుఖముగా (బదుకజాలుదువు, 

ఏతానేవ పురోధాయ సత్కృత్య చ యథా పురా, 

అభిలాం భోక్య సే సర్వాం పృథివీం వృథివీవతే. 25 

రాజు! వీరిని, మునుపటివలి, మంచిడుకొని, మన్నించిసచో పగ వాడులేని 

భూమినంతటిని అనుభవింపగ లవు. 

అన్యా సేవ ష్య సె be స pn 26 

పొాండుకుమారు అందరితో సీవారితో కూడిన నీవు ఎట్టి శ|తువులనై న 

గెలువగ లవ, ఇట్టిది యెల్ల ౧ సీ మంచికే యగును. 

తై రేవోపార్టితాం భూమిం భోత్య'సే చ పరంతప, 

యది సంపత్స్యసే పుత్ర 98 సహామాతి $ రు రాొధివ. వ్ర 

సీవ నీ కొడుకులే యగు పొండపులతో వారి సన్నిహితులతో కూడి 

యుందువేస్ వారే సంపాదించి పెట్టిన భూమినంతటిని అనుభవింతువు. 

సంయుగే వై మహారాజ దృశ్యతే సుమహాన్ క్షయః, 

క్షయే చోభయతో రాజన్ కం ధర్మ మనువళ్యసి. 28 

అటుగా యవమే కలిగినచో, మహారాణా 1 గొప్ప వీనాశోము రాన వచ్చు 
ళా థి | 

చున్నది. రెండులై పుల నెవరికి వినాశము కలిగిసను నీవు సాధించు ధర్మ మేమి? 

Redes] Wal Mm వి క జప 

పాణ్జవై ర్నిహతై ౩ సజ్య పుతై 9ర్వాఫి మహోబలై 8, 

' యదినేథాః సుఖం రాజంస (ద్బూహి భరతరభ. బల 
(టి అంటి ల 

యుద్ధమున గొప్పబలముగ ల హెండవులో నీ కొడుకులో చతురు. దాని 

వలన నీవు వాముకొను సుఖమేదో చెప్పవయ్యా మహారాజా ! 

వక్. అభిలామ్ - నిష్కంటకమైన = బాధించువాడు లేని; 
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శూరా శ్చ హి ర్భృతాసాళ్చ సర్వే యుద్ధాఖి కాణ్డిణ$, 
k 

పాణ్గవా సావకాశ్చెవ త్మానక మహతో భయాత్, 80. 

అటు పొండవులును, ఇటు నీవారును సూరులు. అస్ర్రవిద్యలో ఆరితేరిన 

వారు, కయ్యమున పై కాలుదువ్వుచున్నవారు. రానున్న మహాభయమునుండి 

వారిని కాపాడుము, 

న ప శ్యేమ రురూన్ సర్వాన్ పాణ్ణవాం శ్చైవ సంయుగే, 

శీణా నుభయతః శూరాన్ రథినో రథిఖి ర్లతాన్. 81 

యుద్ధమున రెండు వీ పులనుస్న రథికులు రథికులను మట్టుపెట్టగా నిటు 

కౌరవులనుగాని, అటు పాండవులనుగాని మొ త్రముగా చూడము. 
సమవేతా; పృథివ్యాం హి రాజానో రాజస తమ, 

అమర్షవశ మావన్నా నాశయేయు రిమాః |వజాః. కిని 

రాజపరేణ్యా ! నేలపై గం రాజులందరు ఒక్కుచోటున చేరి కోవమునకు 

వశులై ఈ (ప్రజల నందరను చంపుదురు | 

(త్రాహి రాజన్నిమం లోకం న నశ్యేయు రిమాః (ప్రజాః, 

త్యయి (పకృతి మావన్నే శేషః స్యాత్ కురునన్లన. శ్రీని 

రాజా! ఈ లోకమును కాపాడవయ్యా ! సీవు మంచితనము పొందినచో 

ఈ సీ బిడ్డలందరు చావకుందురు. తోరము మిగులును, 

శుక్ట్రా వదాన్యా హీమ న ఆర్యాః పుణ్యాథి జాతయః, 

అన్యోన్య సచివా రాజం స్తాన్ పాహి మహతో భయాత్, బ్రో 

సీ పతులు మచ్చలేనివారు. మాట పొందిరతనము కలవారు. పాడు 

పనులకు సిగ్గుపడుటురు. (_శేష్టమగు నడవడి కలవారు. పుణ్యము పండి పుట్టిన 
వారు. ఒకరికొరరు మేలు చేసికొంపురు. రాజు! వారి నందరిని ఈ పెను 

భయమునుండి కాపాడుము. 

శివేనేమే భూమిపాలాః సమాగమ్య వరస్పరదు, 
ఇ లల 92 

సహ భుక్యూ చ్ పీత్వా చ్ (ప్రతియాస్తు యధథాగ్భహయి, పం 
వజ 

Bos Wee శ | నగ శస 4 నె na 84. ఈ లోకమున చెప్పిన అతణము అన్నియు పొండప్పలరు పదర్పించుసు, 
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ఈ వచ్చిన రొజులందచ రోకరి నొకరు కలిసికొని, భుభ మంది, కలసి 

అన్నము తిని, పానీయములు (తావ ఎవరి యిండ్ఞకు వా రరుగుదురు గాక! 

_ సువాససః సగ్విణళ్చ సత పాలతా భరతర్షభ, 

అమర్గం చ నిరాకృత్య వైరాణి చ వరంతవ, 36 

సీవు సత్కరింపగా చక్క_ని వస్త్రములు ధరించి పూలమాలలు పెట్టుకొని 

కోపము (త్రోసివైచి, పగను హూపుమాపి యుంగ్లకు తిరిగి పోవుదురుగాకః 

హార్డం యశ్ పాణివేష్యాసీత్ (పాప్తెైఒస్మి న్నాయుషః క్షయే, 

తదేవ తే భవత్వద్య సంధత్స్వ భరతర్షభ. 87 
వ్ ౨ 
ఏ ఈ పాండవులు పసివారుగా నుస్నపు ఇట్ట (ప్రీతి యుండెడిదో యివ్పుడు' 

చావుమూడిస ద్ కాంమున అదే ఏర్పదుగాక! కొడుకులను కోశుకు అతో కలుపుము 

బాలా వీహీనొః పితా శ్రే త్వయెవ పరివరితాః, 
ల్లు ధి 

తాన్ పాలయ యథాన్యాయం పు[తాంశ్ళ భరత తర్గభ.. 88 

పసివారు, తం డిలేనివారు, నీవే వారిని పెంచి పెద చేసితివి. అట్టి ఆ 

కొడుకులను గూడ న్యాయము త్రవృక పాలింపుము. 

భవత్రై వ హి రష్యా సే సె వ్యసనేషు విశేషతః, 

మా కే ధర్మ సథెవారో నశ్యేత భరతరభ. శిరి 
నన ౧ య్మి 

ముఖ్యముగా కష్షములలో నీవే వారి వాదుకొనవలయును. భరత శేషా! 
న్ముడ ధర్మము, అర్థము చెడిపోకుండును గాక! 

nN! . న [a జ్ నో ఆహు సాం పాణ్ణవా రాజ న్నఖివాద్య (ప్రసాద్య చ్, 

భవతః శాసనా స్టుఃఖ మనుభూతం సహోనుగై 8, జ 40 

హొండవులు సీకు (మొక్కి ఎమదిలోని కలత దీర్చి యి ట్లనుచున్నారు : 
థా! సీమాటపై మేమ మావారితోపాటు పదరాని పొట్టు పడితిమి”. 

ద్వాద శేమాని వర్షాణి వనే ని రిర్వ్యషిలాన నః, 

త్రయోదశం కఠాజ్ఞాతైః స జనే వరివత్సరమ్, 4] 
'పం|డైం ండేండ్లు మాకు "అడవులలో గడచిపోయినవి. మిగిలిన పదుమూడవ 
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స్థాతా నః సమయే తస్మిన్ పితేతి కృతనిశ్చయాః, 
నాహాస్మ సమయం తాత తచ్చ నో (బ్రాహ్మణా విదుః. 42 

“మాతం డి అన్నమాట పై నిలబడునని గట్టిగా సమ్మి మేము మాట తప్ప 

కుంటిమి. ఆ మా సంగతి (బహ్మవే త్త లెరుగుదురు”, 
ధర్మళ్టేమ సభాసత్సు నేహ యుక్త మసాం|వతమ్, 

యత ధర్మో హ్యధర్మేణ సత్యం యకతానృతేన చ, 

హన్యతే పేక్షమాణానాం హతా సత్ర సభాసదః. 48 

ధర్మ మెరిగిన సభాసదు లుండగా ఇట్టి పాడుపని తగదు. ధర్మము 

అధర్మముచేతను, సత్యము అసత్యముచేతను చచ్చుచుండగా చూచుచు ఊరకున్న 
"నభాసదులకే అగి చేటు. 

ఏద్దో ధర్మో హ్యధర్మేణ సభాం యత్ర వేవద్యతే, 

న చాస్య శల్యం కృనని విద్దా సత సభాసదః. 49 

ధర్మ ఏతా నారుజతి యథా నద్యనుకూలజాన్. 50 

ధర్మము, అధర్మముతో బెబ్బ తిని సథలోనికి ' వవేశించినపుడు దాని 

ముల్లు సెకలింవని నభాసదుబే గెబ్బతిందురు, అట్టి వారిని ధర్మమే, ఒడ్డున పుట్టిన 

చెట్లను నది పెలించివేసినట్టు సెళరించి చేయును. 

యే ధర్మ మనుపళ్యన స్తూషీం ధ్యాయన్త ఆసతే, 

లే సత్య మాహు ర్రర్మ్భ్యం చ న్యాయ్యం చ భరతర్షభ. 51 
“I య్మి 

లంటి సో gq oe] ఒరే ధర్మముస వదలక పరికించుచు, దానిన ద్యానించుచు కాలముగ డుప్ప 

వారు' సత్యమును, ధర్మబద్ధమైనదానిని, న్యాయము తప్పనిదానిని పలుకుదురు. 

60. అస్య య ధర్మము యొక్క; హ్ ల్యటు _ ముంఎటిని;, సరాసని = పెక 
ఇ ఓ టై అలాట్ అన 

లించరు (ఎవరు రీసివేయకో వారు అని భాపము). 

51. ఈ శోరమునుండి మరం కృషుని స్వవాక్యములు 40వ కోకము 
య ళు p య 

మొదలుకొని 50వ లము వరకు పొండపుల వాక్యములను (శ్రీకృష్ణ 

డనువదించెను. యే ఏ పాండవులు - ధర్మమును నిలబెట్టదలచి; తూష్టీ 

మాసన్ _ మిన్నకున్నారో వారి నూట ధర్మ బద్ధము, న్యాయ సహిత్రము, 

సత్యము అని భావము. 
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శక్యం కిమన్య ద్వక్తుం లే దానా దన్య జ్ఞనేశ్వర, 

(బువన్తు తే మహీపాలాః సభాయాం యే సమాసతే. ర్ి 

జనాధిసా! రాజ్య మిత్తు ననుటకన్న మరియొకటి నీవేమి పలుకగ లవు? 
ఈ సభలో కూర్చున్న రాజులను చెప్పమనుము, 

ధర్మార్ధా సర్మవధార్ర్యైవ యది సత్యం (బవీమ్యహమ్, 

(ప్రముక్నోమాన్ మృత్యు పాశాత్ క్ష[తియాన్ పురుషర్షభ, 58 

నేను ధర్మార్థములను చక్కగా పట్టుకొని సత్యము పలుకుదునని నీవు 

నమ్మినచో ఆ క్ష|తియుల నందరను మృత్యుపాళ మునుండి తప్పింపుము. 

(పశామ్య భరత శేష్ట మా మన్యువళ మన్వగాః, 

ప్మిత్యం తేభ్యః (పదాయాంశం పొబ్దవేభ్యో యథోచితమ్. 54 

భరత (శ్రేస్షుడా। కాంతి నొందుము, వనికిమాలిన పట్టుదలను బట్టి సోకుము, 

ఆ పాండవులకు వారీతండడీ పాలు తగుమా[తముగానై న నిమ్ము, 

తతః సప్పుత్రః సిద్ధార్టో భుజ్జ్య భోగాన్ పరంతప. 

అటుపై కొడుకులతోపాటు (ప్రయోజనము నెరవేరినవాడవై సుఖము 

లఅనుభవింపుము, 

ఆారగ[కుం జానీ షే స్థితం ధర్మే సతాం సదా, ర్5్ 

సప్పశ్రే త్వయి వృ శతీం క వరతే యాం నరాధివ, 

దాహితళ్చ నిర సళ్చ త్వామే వోపా శ్రితః పునః. 56 

వగయేమో యెరుగని ఆ ధర్మరాజు, సజ్జనుల ధర్మమున నెల్లవేళల 
నెట్టు నిలిచియుండునో నీయందు నీ కొడుకు లయందు ఎట్టి తీరున మెలగెనో నీవు 

బాగుగా నెరుగుదువు. కొంపకు నిప్పుపెట్టినను, నిలువనీడ లేకుండ చేసినను 
మరల అతడు నిన్నే ఆ|శయిందుకొ ని యున్నాడు. 

ఇన్ద ప్ర పస్థం త్యయె వాసొ సప్పులేణ వివాసితః, 

స కశ నివసన్ సర్వాన్ వళమానీయ పార్టివాన్, ర్ 
త్వన్ముఖా నకరో (దాజన్ నచ చ త్వా మత్యవ ర్రత, 

568. దాహితః _ కాల్చబడినవాడు _ లక్కయింట, 

నిరస్తః - (కోసివేయబడి నవాడు - ద్యూతమున, 
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కొడుకులతోపాటు నీవే యాతనిని ఇంద పస్థ్టమునకు |తోసివై చితివి, 
అత డందు నివసించుచు రాజుల నందరను వశము చేసికొని వారిని సీవై పు 
(తిప్పెనే కాని నిన్ను కాదనలేదు. 

తస్యైవం వ ర్రమానస్య సౌబలేన జిహీర్షతా, 

రాష్టాంణి ధనధాన్యం చ పయు క్రః పరమోవరధిః, 58 

"అత్ర డట్టు తన (బదుకు తాను (బదుకుచుండగా ఆతని రాష్ట్ర) ములు ధన 

ధాన్యములు కొల్పగొట్టుటకై సీవు శకునితో గొవ్ప వంచనను (ప్రయోగించితివి, 

స తామవస్తాం సం|ప్రావ్య కృష్ణాం (పేక్య సభాగతామ్, 

క్షతధర్మా దమేయాత్మా నాకమృత యుధిష్షిరః. 59 

అంతటి అవస్థ పొందియు కృష్ణను నిండుసభలోనికి ఈడ్చుకొనిరాగా 
చూచియు, దొడ్డ బుద్ధి గల ధర్మరాజు క్ష (తియధర్మమునుండి ఆఅవంతయు 

కదలలేదు, 

అహం తు తవ తేషాం చ (గేయ ఇచ్చామి భారత, 

ధర్మా దర్గాత్ సుఖాచ్చైవ మా రాజ న్నీనళః ప్రజాః. 820 

అనర్థ మర్గం మన్యానోఒ ప్యర్థం చానర్ధ్థ మాత్మనః. él 

రాణా! నేను మా|త్రము నీకు, వారికిని (్రోయమే కోరుచున్నాను, నీకు 
కీడై నది మేలుగా, మేలైనది కీడుగా తలపోయుచు ధర్మ మునుండియు, అర్థము 
నుండియు, సుఖము నుండియు (పజలను (భష్టులను చేయకుము, 

లోభవేఒ తిపసృతాన్ పుతా న్నిగృహ్హీవ్వ విశాంపతే, 

స్థితాః సుూషితుం పార్థాః స్థితా యోద్దు మరినమాః, 

యత పథ్యతమం రాజం _స్తస్మిం సిష్ట వరంతవ, 62 

తోభమున చాలదూరము పోయిన నీ కొడుకులకు కశ్ళిము వేయుము, ఆ 

కుంతి కొడుకులును నిన్ను సేవించుటకు సిద్ధముగా నున్నారు. యుద్ధము 
చేయుటకును పూనియన్నారు. నీకేది మిక్కిలి హితమో దానియందు నిలబడుము. 

50, పరమోవదిః _ పెద్ద వంచన. 

60. అమేయా -- ఆత్మా _ ఉఊహింపనలవికాని ఓర్చుగ లవాడని తాత్సర్యము, 
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వై శమ్పాయన ఉవాచ = వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను 

తద్వాక్యం పార్థివాః సర్వే హృదయెః సమపూజయన్, 

న తత కళ్ళి ద్వక్తుం హి వాచం (పకామ ద్మగతః. - 68 

అట నున్న రాజు లందరు ఆ మాటను మనసులలో గొప్పగా మెచ్చు 

కొనిరి, అచట నోరు విప్పుటకు ఒక్కడును ముందుకు రాలేదు. 

ఇతి శ్రీమహాథారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

(శ్రీకృష్ణవాక్యే పజ్బానవతిత మో౭ధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాధారతము ఉద్యోగపర్వమున భగవద్యానపర్వమున 

(శ్రీకృష్ణ వాక్యము గల' తొంబదియెదవ అధ్యాయము. 



ష ణవ తితమోఒధ్యాయః 

తొంబదియారవ అధ్యాయము 

పరశురా మేణ దమాద్భవకథాముఖేన న రనొరాయణరూ ఫయోః 
కృష్టయో ర్మాహాత్మ్యస్య వర్గన మ్, 

పరశురాముడు దంఖోద్భవకథ ద్వారమున 

నరనొరాయణరూప్పలగు కృష్ణుల మహిమను వర్ణించుట. 

వై శమ్ప్చూయన ఉవాచ - వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను, 

తస్మి న్నభిహితే వాక్యే 'కేశవేన మహాత్మనా, 

స్తిమితా హృష్టరోమాణ శ్చాసన్ సర్వే సభాసదః. 1 

మహాత్ముడగు కేళవుడట్టు పలుకగా సథలో నున్న వారందరు పులక 

రితంతలు కలవారై రి. 

కశ్చి దుతర మేతేషాం వక్తుం రోత్సహతే పుమాన్, 

ఇతి సర్వే మనోఖి సే చినయని స్మ పార్థివాః. లి 

“వీరిలో ఒక్క. మగవాడును బదులు వలుక నొల్టడు ఆని ఆ రాజు 

లందరు మనసులలో తలపోసిరి. 

తథా తేమ చ సర్వేషు తూస్టీంభూలేషు రాజసు, 

జామదగ్న్య ఇదం వాక్య మ్మబవీత్ పరుసంసది. 8 

డిట్లా కురునభలో పలుకజొచ్చెను ; 

ఇమాం సే సోవమాం వాచం శృణు సత్యా మళ ట్కాత౩, 

తాం శుత్వా (శ్రేయ ఆదత్స్వ యది సాధ్వితి మన్యసే. 4 

రాజూ! నేను దృష్టాంతరూపముగా చెప్పు సత్యమగు వాక్కును, శంక 

సీడి యాలకింపుము. అది విని మంచిదని తంతువేని మేలు పొందుము, 
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రాజా దమ్ఫోద్భవో నామ సార్యభౌమః పురాభవక్, 

అఖిలాం బుభుజే సర్వాం పృథివీమితి నః | పతమ్. ర్ 

పూర్వము దంభోద్భవు డను సార్వభౌము డొక డుండెను.. ఆతడు 
భూమినెళ్ల నిష్కంటకముగా అనుభవించెనని వినియుంటిమి. 

స స్మ నిత్యం నిశాపాయే (పప్రాతరుణ్థాయ వీర్యవాన్, 

(వాహ్మణాన్ క్షత్రియాం శ్చైవ పృచ్చన్నా సే మహారథః. 6 

ఆ మహారథుడు (ప్రతిదినము ఉదయమున నిద లెచి (బాహ్మణులను, 

క్ష[తియులను అడుగుచుండెడివాడట! 

అస్తి కశ్చి ద్విశిప్టో వా మద్విధో వా భవేద్యుధి, 

శూ దో వైశ్యః క్షతియో వా (వాహ్మణో వాజపి శస్త్రభృత్. 7 

'యుద్ధమున నన్ను మించువాడు కాని, నావంటివాడు గాని శూ(ద్రుడో, 

వై స్యడో, క్షతియుడో, (వాహ్మణుడో అయుధము పట్టినవాడు గలడా ? 

ఇతి బువ న్నన్వచరత్ స రాజా పృథివీ మిమామ్, 

దర్చేణ మహతా మత్తః కజ్బి దన్య మచి నయన్. 8 

పొగరెక్కిన ఆ రాజు మరియొక చింతనలేక ఇట్టడుగుచు పెనుగర్వమున 

భూమీ యంతయు తిరుగుచుండెను, 

తం చ వైద్యా అకృపణా (బ్రాహ్మణాః సర్వతోఒభయాః, 

(వత్యషేధ న రాజానం శ్రాఘమానం పునః పునః. 0 

విద్యలలో ఆరితేరినవారు, దీనత యెరుగనివారు, ఎందును భయము లేని 

వారు నగు (వాహ్మణులు అట్టు తన్ను దాను పౌగడుకొను ఆతనిని మాటిమాటికి 

ఇది తగదని వారించిరి, 

నిషిధ్యమానో ౬ ప్యసకృత్ పృచ్చత్యేవ స వై ద్విజాన్, 

అతీమానం శ్రియా మతం తమూచు ర్భాహ్మణా సదా 10 

9. వేద్యాః. విద్యలలో ఆరితేరినవారు; అకృపణాః- దీనభావము లేనివారు - 

తమ అభిప్రాయమును నిర్భయముగా చెప్పగ లిగినవారని తాత్పర్యము. 
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తపస్వినో మహాత్మానో వేద్యపత్యయదర్శినః, 

ఉదీర్యమాణం రాజానం కోధదీపా ద్విజాతయః. 11 

ఎన్ని మారులు తగదని చెప్పినను ఆతడు (బ్రాహ్మణుల నడుగుచునే 
యుండెను. అపుడు (బ్రాహ్మణులు మితిమీరిన మిడిసిపాటు గలవాడును, సంపదతో 

. ఓడతెరుగ నివాడును, పెచ్చుపెరిగి పోవుచున్నవాడును అగు ఆ రాజుతో [కోధ 

ముతో నుండిపడినవారు, తాపసులు, మహాత్ములు, వేనము (ప్రతిపాదించిన [బహ్మ 
త లి మొక్కటే సత్యమను త త్త్యమునే చూచు స్వభావముగల వారును అగు (బాహ్మ 

ణులు ఇట్ట పలికిరి, 

అనేక జయినౌ సంఖ్యే యౌ వై పురుషస తమౌ, 

తయో స్వం న సమో రాజన్ భవితాసి కదాచన. 12 

రాజా! యుద్ధమున పెళ్కుజయ ములు పొందిన పురుషోత్తము లిరువురు 

కలవు, వారితో సీ వెన్న టికి సొటి రావు. 

ఏవ ముక్తః స రాజా తు పునః ప[పచ్చ తాన్ ద్విజాన్, 

క్యతొ పీర్రా కజన్మానొ కింకర్మాణొ చ కౌచ తౌ, 18 

వారట్టు పలుకగా ఊరగుండక ఆరాజు మరల ఆ [వాహ్మణులను 

'వా రెక్కడ? ఎక్కడ పుట్టిరి? ఏమి చేయుదురు? వా రెవ్వరు? అని యడిగెను, 

(బ్రాహ్మణా ఊచుః _ (బ్రాహ్మణు లిట్టు పలికిరి, 

నరో నారాయణ శ్చైవ తావసా వితి నః (శతమ్, 

ఆయాతౌ మానుషే లోతే తాభ్యాం యుద్ధ్యస్వ పార్థివ. 14 

వారు నరనారాయణుఃను తావసులని మేను విని యుంటిమి. వారు 

నరలోక మునకు వచ్చియుండిరట. రాశా! వారితో సోరుము” 

గూయేతే తొ మహాత్మానౌ నరనారాయణా పుభొ,, 

తపో ఘోర మనిర్దేశ్యం త ప్యేతే గన్గమాదనే. 15 

11. వేద పత్యయదర్శినః - వేదమువలన పుట్టిన జ్ఞానము _ (బ్రహ్మము, 
జీవాత్మ యొక్క చే అనునది. దానినే దర్శించుట నీంముగా గలవారు 

ఉదీర్యమాణమ్ - రెచ్చిపోప నున్న; 

16. తప్యతే _ వారిచేత తవము చేయబడినది, 
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ఆ నరనారాయణులను మహాత్ము లిరువురును గంధమాదన వర్వతమున 

నిట్టిదని చెప్పరాని ఘోరమగు తపము చేయుచున్నా రని వినవచ్చుచున్నది. 

స రాజా మహతీం సేనాం యోజయిత్యా షడజ్లిసీమ్, 

అమృష్యమాణః సం|ప్రాయా ద్య|త తావవరాజితౌ. 16 

ఆంత నా రాజు దానిని సహింపక ఆరు అంగములు గల గొప్పసేనను 

సమకూర్చుకొని, ఓటమి యెరుగని ఆ మహితాత్ము లున్నచోటికి బయలుదేరెను. 

స గత్వా విషమం ఘోరం వర్వతం గన్గమాదనమ్, 
మార్గమాజో౬ఒన్వగచ్చ తౌ తావసొ వన మా(శితౌ. 17 

అట్టతడు అడవి బట్టిన ఆ తాపసులను వెదకుచు ఎగుడు దిగుళ్ళతో 

ఘోరముగా నున్న గంధమాదనపర్వశము వేరుకొ నెను. 

తౌ దృష్ట్వా ముత్చిపాసాభ్యాం కృళౌ ధమనిస న్లతౌ, 

శీతవాతాతపైశ్చెవ కర్మ్శితొ ప్పరుషోత్రమౌ, 18 
అభిగ మ్యోప సంగ్భహ్య పర్యపృచ్చ దనామయమ్, 

. ఆకలిదప్పులతో చిక్కి శల్యమైనవారు; వెలి కుబికిన నరములు కలవారు, 
చలి, గాలి, ఎండలచేత ఎండిపోయిన వారు అగు ఆ పురుషో త్తములను చూచి 

మెల్లగా వారి దరిజేరి అడుగులంటి కుల మడిగెను. 

త మర్చిత్యా మూలఫలై రాసనే నోదకేన చ, 

న్యమ న్రయేతాం రాజానం కిం కార్యం |క్రియతా మితి, 19 

తతస్తా మానుపూర్వీం స పునకే వాన్యకీ రయత్, 20 

ఆ తాపసులు ఆతనికి దుంపలు, పండ్లు, ఆసనము, నీరు ఒసగి మన్నించి 

మేము నీకేమి చేయవలయునని యడిగిరి. అంత నాతడు తన పాకపాటనే మరల 

వల్టించెను. 

16. షడజ్లిసీమ్ = ఆరు అంగములు గలదాసిని _ ఆ ఆరు: 

1) రథములు డి ఏనుగులు 8) గుజ్జములు | 

శ్ర కాల్బలము క్ బండు 6) ఒంటెలు, 
(a) 

18. ఉప సంగృహ్మ . అడుగు అంటి, 
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బాహుభ్యాం మే జితా భూమి ర్నిహతాః సర్వళ [త్రవః, 

భవద్భ్యాం యుద మాకాంక్ష న్ను వయాతోజస్మి పర్వత మ్, 21 
(a) 

నేను నా భుజబలముతో భూమి నంతటిని గెలిచితిని. వగవారి నందరిని 

పరిమార్చితిని. మీతో పోరాడగోరి యీ పర్వతము కడకు వచ్చితిని. 

థ్యం దీయతా మేతత్ కాంషితం మే చిరం ప్రతి. 

“ఇది నా చిరకొఠలవాంఛ. నాకీ అతిథ్య మొసగుడు.” 

నరనారాయణా వూచతుః - నరనారాయణు లిట్రనిరి. 

అపేత క్రోథలోభోఒయ మ్మాశమో రాజ జస తమ, 

రహ ATE ుద్దం కుతః శోస్తం కుతోఒన్స జుః నహ ర్ట్స్మి న్నాళమె యుద్ధం సతః శస్త్రం సతి నజ 22 

అన్య త్ర యుద మాకాంత బహవః షత్రియాః జీ శల బిల 
Un) 

ఓయి దొడ్డరేడా! ఈ ఆశ్రమము కోధము, బోతములేనిది. ఈ ఆ(శమ 

మున యుద్ధ మెక్కడ ఆయుధ మెక్కూడ? (శూర న్వభావ మెక్కడ? మరియొక 

చోట పోరుసకు పొమ్ము - భూమిపై క్ష(త్రియులు చాలమంది కలరు, 

రామ ఉవాచ _ పరళరాము డిట్టు చెప్పెను. 
9 ఉచ్యమాన సథాజపి స్మభూయ పఏవాభ్యభాషత, 

పునః పునః తమ్యమాణః సా న్వమానశ్చ భారత, 24 

వారట్టు మరల మరల షమించుచు, (బితిమాలుచు పలుకుచుస్నను మరల 

నత డదే యడుగజొచ్చెను. 
దమ్ఫోద్భవో యుద్ధ మిచ్చ నూ ([హ్వాయత్యెవ తాపన 

౮ “టే ట్ల 
0ఖ్ దృవుడు సోరాడ గోరుపు తావసులను ప. యుండను, 

తతో నర సిషీ దొణాం ముష్టి మాదాయ భార విప్ 

ధి 

అబ్రవీ దేహి యుద్ధ్యస్వ యద్ధకాముక క్ష థియో 

సర ర్వశస్తాణి చాదత్స్య యోజయస్య చ వాహినీమ్, 26 

అహం బొ తే వినేష్యామి యుద్ధ కద్ధ మతః పరమ్. 

అంత నరుడు గడ్డిపరక లు పిడికెతు జేతగొని యిట్లు వలికెను; రా! 

హోరు! సోరుతీటగల ఓ క(తియుడా! సీ ఆయుధము అన్నింటి టిని గొనిరా! సేనను 

Son Mn సిద్ధము బే చేయము. ఇటు'పె నీకు ఫోరుతీట నూపివై జెగను, 
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దమ్మోద్భవ ఉవాచ - దంభోద్భవుడు ఇట్లు వలి కను. 

యద్యేత దస్త్ర మస్మాసు యుక్తం తావస మన్యసే, 

ఏతేనాపి త్వయా యోత్స్యే యుదారీ హ్యహ మాగతః. 
ధ థి 

తాపస! ఈ అస్త్రమే మాయందు తగినదని నీవు తలచినదో దినితోడనే 

సీతో పోరెదను, నేను యుద్ధము కోరికదా వచ్చితిని 

రామ ఉవాచ - రాము డిట్టు చెప్పెను. 

ఇత్యుకా్య శరవరేణ సర్వతః సమవాకిరత్, 
ఆ వష 

దమ్మోద్భవ సాపసం తం జిఘాంసుం సహ సెనసికః, 
య. 

27 

దంభోద్భవు డిట్టు పలికి ఆతాపసుని చంపగోరినవాడై తన 

' పాటు ఆతనిపై ఎల్లయెడల అమ్ములవాన కురిపించెను. 

తస్య తా నస్యతో ఘోరా నిషూన్ వరతనుచ్చిదః, 

కదగ్థికృత్య స ముని రిషీకాభిః సమార్చయత్ . 

వరుల యొకళ్ళు బీల్చివై చెడు వాడి ములుకులను వాడట్లు గుప్పించు 

చుండగా ఆముని వానిని సరకు సేయక గడ్డి పరకలతో రూపు మాపెను. 

తతో౬స్మై (ప్రాసృజ డ్షోర మైషీక మవరాజితః, ల్ 

అస్త్ర మృపతిసన్టేయం తదద్భుత మివాభ వత్. 

త నా జయశాలి నరుడు వానిపై తిరుగులేని ఘోరమగు ఐషీకొస్త్ర 

మును విసశెను. అది అచ్చెరువు గొల్పెను. 

తేషా మక్లీజి కర్ణాంశ్చ నాసికాశ్చైవ మాయయా, లై 

సిమిత్తవేధీ స ముని రిషకాభిః: నమార్పయత్, 

గురుచూసి కొ సైడు అముని వారల కన్నులను, షెవృలను, ముక్కులను 

మాయతో గడ్డివరకలచేత రూప్పమాపెను. 

స దృష్ట్వా శ్వేత మాకాశ మిషీకాఖిః సమాచితమ్, లద 
పాదయో ర్న్యపత (దాజా స్వ సిమేఒ సితి చా|బవీత్. 

& 

ముంజగడ్డి పరకలు వరచుకొని తెలగానెన ఆకాశమును గాంచి ఆరాటా 
య ప 

టు ర లక a= mu జ న నర బు ఆమునికాళ్ళ పై వారసను. నాకు ఘభమసగాక! యనియు పలికెను, 
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తమ్మబవీ న్నరో రాజన్ శరణ్యం శరణ షిణామ్, 88 

[బహ్మణ్యో భవ ధర్మాత్మా మా చ స్మెవం పునః కృథాః, 

శో రణువేడువారికి శరణ మొనగడు ఆ నరుడు అతనితో నిట్లు పలికెను: 

రాజా! (బహ్మమునందు నిష్ట గలవాడ వగుము, ధర్మబుద్ధి కలవాడ వగుము. 

మరియొకమా రిట్లు చేయకుము.” 

నై తాదృక్ పురుషో రాజన్ ష్మ్యతధర్మ మనుస్మరన్, 84 

మనసా నృవశార్దూల భవేత్ వరపురజ్జయః. 
ఎ + అల ర్న, “న 8 స ME నల ఓ మాచ దర్పసమావిష్షః EY కొంగ్సిత్ కథణ్బాన. 85 

ఇటువంటి. మాసప్పుడు తష తియోధర్మ మును మనసున నెలపేళల స్మరించుచు 

ఇతరుల పురములను గెలువబూడరాదు. నిలు బిల్ల వొగరు క్రమ్ముకొన్న వాడవై 

ఎప్పుడు ఎవ్వరిని చులరన చేయకుము. 

అల్పీయాంసం విశిష్టం వాత లే రాజన్ సమాహితమ్, 

కృత్మపజ్ఞో వీతలోభో నిరహంకార ఆత్మవాన్. 86 

దానః జానో మృదుః సొమ్యః (ప్రజాః పాలయ పార్థివ, 

మా స్మ భూయః శ పేః ర్చి దవిదిత్యా బలాబలమ్, 87 

రాజి! ఆవలివాడు నీకంటె ' తర్కువవిడే కానిమ్ము. గొప్పవాడే 

కానిమ్ము. అది సీకు సమానమే యగుగారః తెలివి గలిగి, లోభ ముడిగి, అహం 

కారము వదలి. బుద్ధి గలిగి నిగ్రహము, ఓర్చు గలవాడవై, మృదుస్యభావముతో 

పసన్నుడవి (ప్రజలను పొలింపుము. మరల ఎప్పుడును బలాబలములు తెలి 

యక ఎవనిని చులకన చేయరుము, 

అనుజ్ఞాతః స్వస్తి గచ్చ మైవం భూయః సమాచరిః, 

కుశలం (వొహ్మణాన్ పృచ్చే రావయుః ర్యచనాద్ భృశయ. 9 

అనుమలించితిమి. మేలు. సోయి రమ్ము. తిరిగి యిట్లు మవరి రింపరుము 

మా మాటగా (సహ్మజ్జ్టునసంపన్నులను కుశల మడుగుము, 

సుమహచ్చాపి తత్కర్మ యన్న రేణ కృతం పురా, 
లీ 

2ఖవత్, A0 తతో గుది సుబతబఖి: Wa నిరాయణో 
శ నే 
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మున్ను సరయిన గావించిప ఆ వని వి మిక్కి రఘు సున మైనది. ఇక నారాయణు 

డంతకంటె ఎన్నో రెట్లు మిన్న 

తస్మా ద్యావ ద్ధనుఖ్నశేష్టే గాబ్టీవేఒస్త్రం న యుజ్యలే, 

తావ త్వం మాన ముత్స్ఫృజ్య గచ్చ రాజన్ ధనజ్ఞాయమ్. 41. 
బూత్ 4 & 

కొవున రాజా! మిక్కిలి గొవ్పది యగు గాంతీవమును వింటియందు 

అస్త్రము కూర్పుక మున్నే సీవు బిగింపు వదలి ఛనంజయుని చేరుకొనుము, 

కాకుదీకం శకం నాక మక్షిస నర్హనం తథా, 

సనానం నరకం మోర మాస్య మోదక మష్టమమ్. శబ 

కొకుదీకము, శకము, నాకము, అత్ని సంతర్హనము, సంతానము, 

న రకము, ఘోరము, ఆస్యమోదకము అని అస్ర్రజాతు లెనిమిది. 

(ది, చః శ్లోకమున ఎనిమిది విధములగు అస్ర్రముల జాతులను చెప్పుచున్నారు. 

1. కాకుదీకము . దీనితో కొట్టినచో రథము నొగలో, ఏనుగు మూపుపై 

వీరు లకే పడియుందురు _ దీవిని (ప్రస్వాపన మనియు నందురు; 
2, సకము - దీనిని (వ్రయోగించినపుడు వీరులు భయము లేనిచోట 

థయము పొందుచు గుట్టముల ఏనుగుల కాళ్ళకు చుట్టుకొని హోవుదురు. 

దీనిని మోహన మందురు, ని. నాకము, దీని ఏటు" తిని స్వర్గమును 

చూతురు. దీనిని ఉన్మాడకమని యందురు. 4. అక్షిసంతర్జనమ్, - "దీనితో 
కొట్టిన వెంటనే దెబ్బతిన్న వాడు 'పెనుఖీథితో మలమూ | త్రవిసర్ణనము 

చేయుదురు -దీనికి తానశ మని పేరు. 5 సంతానము _ ఎడతెగకుండ 

బాణముల వర్షము కురిపించునదె _ ఇం(ద్రావి అస్త్రము - దీనిని దివ్య 

మందురు. 6, నర్తనము _ ఇది (పయోగించినచో పరులు ఒడలరుగక 

నాట్యమాడుదురు. “పెళాచము దీనిపేరు 7, ఘోరము _ తమలో తాము 
కొట్టుకొనునట్టు చేయును _ ఇది రాక్షసము; 8. ఆన్యమోదకమ్ - దీని 
దెబ్బతిన్న వారు నోట రాలు (గుక్కుకొని చచ్చుటకు పరవు లెత్తుదురు. 

దీని పేరు యామ్యము, 
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జట య్ న. రి అడు సో ఏతె ర్విద్దాః సర్వ ఎవ మరణం యా ని మానవాః, 
Br ఆంారాటీ 

వీనితో దబ్బ తిన్న మాపు అందరు తదుర చతులు, 

కామకోధా లోథభమోహౌ మదమానొ తథైవ చ, 

మాత్సర్యాహంకృతీ చై చైవ [కమా దేత ఉదాహృ తాః. 48 

(శి అ టట అగి గ్ ఖ్ + Yu, a అ కామము, [5 థము, తొథము, మోహము, మనము, మానము, మాత్స 

ర్యము, ఆహంకారము _ అను న్ షోషములు (రమముగా చేప్పబడినవి. 

లే ur 

ఉన్మతాళ్చ విచేష్టనే నష్టసంజ్ఞా ఏచతసః, 4h 
చ వ ద్య టి యూ స్వవని చ పవన చ భర్దయ ని చ Ss] నవా; 
సా అంటీ 

మూత్రయనే చ సతతం బుద ని చ 9 సని? చ్, 4b 
ఆల్ rot] 

ఈ దోషములు. పట్టిన మాసవులు సన్నిహి రిక్కవనులు చేయుదురు. 
ఓడలు తేరియక వజియుందురు. నిదలా మునుగదురు. గొంతులు వేయు 

నందురు, _ఆక్కు_దుందురు. మూత్రము చేయుదురు. ఏమయు, సవ్వుదురు, 

నిర్మాతా ; సర్వలె రానా మళ్వరః సర్వకర్మవిత్, 

యస్య నారాయణో బన్థు రర్దునో దుస్పవో యుధి. 48 

సకలలోక ములను నిర్మిందిగబాడు, సళంభూతముల కేలిళ, సర్వకార్య 

ములు తెలిసినవా థగ నొరాయభు ఢర్జునునిగి చుట్టము, అట్టి యర్దునుని 

యుద్ధమున సహించుట చాం కష్టము, 

కస ముత్సవాళతే జేతుం తిన టోకేను భారత, 

సీరం రపిధ్యజం బిష్టుం యస్య నాసి సమో యుథి. | 

లీ న క; సళ ఖే జ స? ఖ్ హగ్ 
4h 45 ఉన్మత్త - అనునటి యువటురొని బెప్ప చ ఎనినిచి పిషముణసు 

ల 

ima ల్ ఖో వన. J 8 
సుని చెప్పిన Den టి “ము ముద గి) అస్ర్రముట 5 స్ ట్రీ గి గ్ించు సిక Tenn] 

తగు విభముగా వలుప్తుకొ నపంయును. 

టన... Ba తు, అ MOM on hr, ల 
1. రొరనుదరము = నిద్రలో మురుగు. 2 శరము BD Gun 

Or బలో ఇ a WM వక. ౪ 

పండుట. లీ. వము - సట్పుస్టమి. 4 అమ్మిసంత ర్త! సము వమా గమ 
జి 11 ఇళ ల్లో ఖ్ ఓ శ ఆ “ క్ య ఇయుట. ఈ, సంతసము (వరు గ్రా కొనుట, 6 స రరము గలరు ౨ 

Wool) 

Mohs PT Tha ee om ' న న fo ny 
టె చుట; /, ఖబముదరము అ ఆటు? పటు త. Er HONS అ లి నం, 
టలు ల యు ణి 5 

౪ mer,” Be . . way tart wy 
48.44 లో ములలో బెప్పిస కొమ్మ క్ ధి కిథాలిద్ ఉయముంను oes DOU Dud 

c 

ట్రన్వయించుక Wf Pr 

ఏ [4-18 (11) 
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పీకుడు, కపిధ్యజము గలవాడు, జయశాలి, యుద్ధ మున సాటిలేనివాడు 

నను ఆ అరునుని గెలుచుటకు మూడులోకములందును ముందుకు వచ్చువా 
ts 

డెవ్వడు ? 

అసంఖ్యేయా గుకాః పార్ట తద్విశిష్టో జనార్దనః, 

త్వమేవ భూయో జానాసి కు నీప్కుతం ధనజ్జుయమ్. 48 

త “a త్రి జ్య న Me IY / al ఇమం లు ఆక 
అర్జునుని గుణములు లెక్కింప నలపికొ నిని, త్రీకృష్టు డంతకంటె మిన్న. 

రాజా ! కుంతికొనురు ధసంజయుని ఎపవ్పను బాగుగా ఎరుగుదువ్ప. 

నరనారాయణొ యౌ తొ తావే వార్డున కేశ వౌ, 

విజానీపా మహారాజ (పవీరౌ పురుషో త్రమౌ. 49 

నరనారాయణు అన్న వారే అర్హుసికేకపులు. మహారాబా ; బాగుగా తెలిసి 

యద్యేత దేవం జానాసి న చ మా మభిశంకసే, 

ఆర్యాం మతిం సమాస్థాయ శామ్య భారత పాణవః. b0 
(aya 

ఇది నీవు తెలిసికొన్నచో నన్ను నీ వనుమానింవవు. పవి[తమైన బుద్ధిని 

కుదుర్చుకొని హండవులలో పొందు బొంచుము. 

అథ చే న్మన్యసే [శ్రేయో న మే భేదో భవేదితి, 
ప భరత। శేష మా ( వక కథాః (పళామ్య ఖ్ త్వష్ట చ యుద్ధే మన ఎలా. 51 

ఇది | శేయ మనియు, నారు ముప్పు రావనియు తలతువేని భరతవరేణా 

కాంతి పొందుము, యుద్ధమున మనసు పెట్టపము. 

భవతాం చ కురు శేష కులం బయుమతం భువి, 
(9 

తతథెవాసు భద్రం తే సార్ల మేవోవచి నయ. ర్ి 
ర par] ఫి అతి 

కురు (శేస్టా! మీ ప్రము భూత భూమిపై ఎంతో మన్నన పొందినది. అది 

యప్తే యుందుగాకి! సీకు మేలగుగాక! ఈ సీ స్వార్థమునై న ఎవలో భావింపుము. 

జతి (శ్రీమహాభార తే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

దమోాదువోపాఖాంనే షణవతితమో౬ క్ర స్థ ఖ్యా షణ్లవలితమో ధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్యమున భగవద్యానపర్వమున 

దంభోద్భవో పాథ్యానముగల తొంబదియారవ అధ్యాయము. 

శారమునావభనరాాానా. ప్రై 0 ఫి 



శమాయ దుర్యోధనం వోధయతో కణ్యేన మాత ఖే రువాభ్యాన స్యార స్ఫుః. 

కొంతి3ై దురోకోధనునరు బోధ చేయు రయ్వుడు మాతరికథను మొదలిడుట. 

జామదగ్న్య్యవచః శ్రుత్వా కణో్యో౬ 

దుర్యోధన మిదం వాక్య మ్మబవీత్ కురుసంసది. 1 

పరశురాముని మాట వన్న పిపవ భగవంతుడగు రణ్యు తను బుమీయు 

కొ రవసభలో మర్యోధను నితో నిట్లు వలికెను 

కణ్వ ఉవాచ - రణ్వుడు వలి౭ను. 

అక్షయ కావ్యయశెవ |బహ్మో లోరపితిమహః, 

తధెవ భగవనా తొ నరనారాయణా వృష. బి 

లోకముల "కెల్ల తం[డియగు | బహ్మ నాళము లేనివాడు. మార్పులు లని 

వాడు, ఆ నరనారాయణయిమలును భగవపంతులు, అట్టివారి, 

Wl మె Wo అనటం చ న 
ఆదిత్యానాం లం సరగషూం ఏషు 65 8 సనాతనం, 

(| ౯ ఖు 
వో రర ఇ అల ఇర్లో ఇభ అట ఉర లీ ల్ని 

అవయం, శావఖయు ౪ ఎవ్ కాళ గతః: (వథు రీశగ౧ర8. 9 
థి ఖ ఇ (7 0 

Ady ఇ wh rdw, ( ని ఆం ర ద 
జీవత అందరిలో చిమ టిర్కడు అంగరకు మూలదెవము షయము, 

3) nn 

| జం why నలో 1m we, 

వ్యయము అనివొడు, గాసి తుడుం. అందరి పటుకరు కొారణమెేసతాతు. అంగరను 
యట 

పాలించువాడు. 

x గ ( TR NT ag Mn Yew pe 
త్రీ (వభుః _ అందరి, అన్నింటి పుట్టుకరు రారణయమై Hs ngs 

అబుల్, టో జగ 6 న్ శి అ ౫ అల అ Sa) 

అవని నెవ్వుచు నరు వజీయబిరు, అవ్బయుః ఎ చసన. నంగా 0 ఇ 1 

ష్య An imme nn శ వన Fey 
ఫోన్ను . అది లనివొడు; అవిత్యులు న చ 
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నిమి తమర ణా ళ్చాన్యే చన్ద్రసూర్యా మహ జలమ్, 

వాయు రగ్ని సథాకాశం (గ్రవో స్తారాగణా సథా. 4 
అజాత 

iy 
చం|ద్రుదు, సూర్యుడు, భూమి, సరు, గాలి, నిప్పు, నింగి, (గహములు, 

నక్ష[తగ ణములు = ఈ యన్నియు ఏదో కారణమున నశించునవియే. 

లో wi అత్య అమ్ 4 ఇ ' 
తయం౦ గల ఇని వై ర్వ బ్భ జ్య న చ పునః పునః, ర్ 

జగతు [పిశోయము టొందుసపును వారందరు (© యన్నియు) మూడు 

లోకములను వదలి నాగోనము పొందదురు. మరల వారందరిని మాటిమాటికి 

పరమాతు పుటించును, బర మాత్మ ధీర 1 

ముహూ రమరణా స్వస్య మాను మృగవక్ని 

వలోక్రిచ తై ర్యగ్యోన్యశ్చ యే చాన్యే జీ క్రచరా సరా గ్ర 

ఇ (పాణిలోతమునందు తిరుగు మసుష్యులు; మృగములు, పక్షులు, '' 

ంకను రక్కిన చింతుజాఎయు అతిస్వల్బకాలమున మరణించును. 

భూయిషైన తు రాజానః (ప్రియం భుక్వాఒఒయుషః తయె, 

తరుణాః (పతిపద్య నె థోక్తుం సుకృతదుష్కృతే. 7 

_ మంచి వయసుస నున్న రాజు లెందరో సంపద లనుఖథవించి ఆయువు 

సిండుకాలమున పుణపాపముల భలమును భొంచుటకై సిద్ధ మగుదురు. 
a 

స భవాన్ ధర్మ పు[తేణ శమం కరు మిహార తి, 
జంట లా 

పాణవాః కురవ ఎవ పాలయను వనసునరామ్. 8 
డ బ్లు జా థి 

కావున రావా! నీవు ధర్మప్వుతునితో బొందు గాదింవదగును. పొండ 

వులు, కౌరవులు కలసి భూమి నేలుదురు గావ! 

ఇ త శి జజ 4 బీ . గా ఆ 4. నిమిత్తమరణాః _ ఏదో కారణమున నశించువారు; నిమి తకారణాని అని 

౪ పాఠము - అప్పుడు రూశ ఏర్పశుటకు కారణములతె న సారె, 

చందయు, కుమ్మరి మొదలగువాని వంటివని భావము 

7. అరుణాః  భిగయు అనుభవించదదగికగ కాలమున యుద్ద మాడి బావరాదని 

తాత్పర్యము, 
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బలవా నహ మిత్యేవ నమ నవ్యం సుయోధన, 

8 a న్ పతువదరవ. బలవనో బలిభ్యో హి దృశ్య నే పురుషర్ష 9 

నాయనా! సుయోధనా! నేను బలవంతుడను. నాకేమి? యని తలపరాదు. 

తాడి దన్నువాని తలవన్నువా డుస్నట్లు బంవంతులనంటె బలవంతులు గాన 

వత్తురు. 

న బలం బలినాం మధ్యే బలం భవతి కౌరవ! 

బలవనో హి తే సర్వే పాజ్ధవా దేవవిక్రమాః. 10 

బలవంతుల నదుము తన బలము బలము కాజూలదు. ఆ పొండవు 

లందరును దేవతలవతె గొప్ప పరాక్రమము నలిగిన బలవంతులే గదా! 

అతాప్యుదాహర స్రీమ మితిహాసం పురాతనమ్, 

మాతలే ర్హాతుకామస్య కన్యాం మృగయతో వరమ్. 11 

ఠః విషయమున (పాతకాలపు చరిత నొక దానిని తన కూతు సీయగోరి 
వరుని వెదరుచున్న మాతలి కథను ఉదాపారింతును, 

మత గ్రిలోకరాజస్య మాతలి ర్నామ సార థి, 

తస్యెకైవ కుతే కన్యా రూవతో లోకని్న శుతా, 12 
Chore td he 

ముల్లోరముల నేలు దేవేం్యదున రిష్టుతైన సారథి మాతలి యనువాడు 

కలస. అరనికపకలమున గతూనఫది యని ఎల్లో: సుటిగన కన్య యొకతె 

యుండెను. 

గుణ రేశీథి విఖ్యాతా నామ్నా సా దేవరూపిణీ, 

మ! ప ఉల జ, ళ్ ర్ ఖో జాస్ (శియా చ వపుషా చైవ శ్రియోాజన్వాః సాజతిరిచ్యలి. 18 

అమెసేరు గుబరేశి. బీవూసోంు ర్య ము రటన. నంపదలో తావనంవదలో 

కిన యింతుల సందరను తలవన్నినట్టిది, 

18. వపుషా _ దేహముతో. మిక్కిలి సుంవరము, సుకుమారము నైన 

బ్దముతో వ్యవహరింతురు. 
అకు 
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తస్యాః (పదానసమయం మాతలిః సహ భార్యయా, 

జ్ఞాత్వా నిమమృశే రాజం సత్పరః పరిచి నయన్. 14 

ఆమెకు పెండ్లియిడు వచ్చెనని యెరిగి మాతలి భార్యతోపాటు అదేవనిగ 
చింతించుచు నిట్లు భావింవదొడ గను, 

న 5 ధి క్షల్వలఘుశీలానా ముచ్చింతానాం యశస్విన మ్, 

నరాణాం మృదుసత్వానాం కులే కన్యా[వరోహణమ్. 15 

గొప్ప శీలము, మహిమ, యశస్సు మెత్తని స్వభావము గల వారియింట 

కన్య పుదై ననగా అది యెంత కష్టమో గదా! 

మాతుః కులం పితృకులం యత బైవ (పదీయతే, 

కుల|త్రయం సంశయితం కురుతే కన్యకా సతామ్. 16 

తల్లి వంశమును, తండి వంశమును, మెట్టిన యింటిని, ఈ మూడింటిని 

సత్కులమున బుట్టిన కన్య సంశయావస్థలో పడ చేయును. 

దేవమానుషలోకౌ ద్వౌ మానుషేతై వ చక్షుషా, 

అవగాహైవ విచితొ న చ మే రోచతే వరః. 17 

మానవసంబంధమగు జ్ఞానముతో దేవలోకమును, మానవలోకమును 

గాలించివై చితిని, నాకు నచ్చిన వరుడు దొరక లేదు. 

కణ్వ ఊవాచ-కణు డిట్టు చెప్పెను. 

న దేవా నైవ దితిజా న్న గన్లర్వా న్న మానుషాన్, 

అరోచయ ద్వరకృళే తథైవ బహులా నృషిన్. 18 

ఆ మాతలి దేవతలను, రాక్షసులను, గంధర్వులను, మనుష్యులను, అ కే 
ఎందరో బుషులను పరికించెను. కాని ఆతని కే వరుడును నచ్చలేదు. 

భార్యయా౬ను స సంమ న్య సహ రాతౌ సుధర్మయా, 

మాతలి ర్నాగలోకాయ చకార గమనే మతిమ్, 19 

15. ఉ (చ్చితానామ్ _ గొవ్నవారని పేరొందిన వారియొక్క, 

17. చకుషా = కంటితో _ జ్ఞానముతో అని భావము, 
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తన భార్యయు సుధర్మతో ఒక రాతి బాగుగా ఆలోచించి నాగలోళము 

నకు వెళ్ళటకై నిశ్చయము చేసెను, 

నమే దేవమను ష్యేషు గుణ వేశ్యా? సమో వరః, 

రూపతో దృశ్యతే కశ్చి న్నాగేమ భవితా |థువమ్. 20 

గుణకేశికి రూవమున సాటియగ వరుడు నాగు గేవశలలో మానవులలో 

కానరాడు. నాగులతో తప్పగ దొరుకును, 

ఇత్యామ న సుధర్మాం స కృత్వా చాఖి పదవఖీణమ్, 

కన్యాం శిర స్యుప్యాఘాయ వవివేళ నసుహీతల మ్. వ] 

అని భార్య యగు సుధర్మకు చెప్పి, (పదఠీణము చేసి కన్నెతల 

మూర్కొని భూలోకగమునగు పోవ దొడగను. 

ఇది శ్రీమహాభారత ము ఉద్యోగపర్వమున 
i 

మాతలి వరుని వెదరుట యను తొంబదివీడవ అధ్యాయము. 



అష్టనవ తిత మోజఒ ధ్యాయః 

తొంబదియెనిమిదవ అధ్యాయము 

పు[త్యొః కృతే వరమనునందధతో మాఠలేర్నారదేన 
సహ వరుణలోశకే గమనం, తత వివిధాశ్చర్యదర్శనం చ, 

పు(తికొరకు నరుని వెదకుచు మా తలి నారదునితో పొటు 

వరుణభోకమున కరుగుట, అందు ఎన్నో వింతలు కొనుట. 

కణ ఉవాచ-కణ్వు డిట్టు పలికెను. 

మాతలిస్తు [వజన్ మార్లే నారదేన మహర్షిణా, 
వరుణం గచ్చతా ద్రష్టుం సమాగచ్చ ద్యదృచ్చయా. 1 

మాతలి భాటలో పోవుచు, వరుణుని చూడగోరి ఫోవుచున్న మహర్షి యగు 

నారదుని అనుకొనరుండ క కలసిక్ కొనను, 

నారదోఒథ్యాబవీ దేనం క్వ భవాన్ గను ముద్యతః, 

స్వేన వా సూత కార్యేణ కాసనా ద్వా శత క్రతోః. వి 

మాతలీ! ఎఓకు బయలుడేరితివి? నీ పనిమీవనా? లేక దేవేంద్రుని ఆజ్ఞ 

మీదనా? అని నారదుడు మాతలి నడిగెను. 

మాతలి ర్నారదే నైవం సంపృష్టః పథి గచ్చతా, 

యథావత్సర్వ మాచష్ట స్వకార్యం నారదం ప్రతి. ఫ్ 

దారిని పోవుచున్న నారయ డిట్టడుగ గా మాతలి ఉన్నదున్నట్లు తనవని 

యంతయు నారదున శెవిగించెను. 

త మువాచాథ స ముని ర్లచ్చావః స సహితా వితి, 

సలిలేశ దిద్భకా తార మహమ ప్యుద్యతో దివః, 4 

అంతనా ముని మస మిద్దర ము కలసిపోవుదను. నేను జలాధివతి 

వరుణుని దర్శనముకొర క్రై స్వర్గమునుండి జయలుదేరితిన్ని' 



. భగవద్యానపర్వము 201 

అహం శ్రే సర్వ మాఖ్యాస్యే దర్శయన్ వసుధాతలమ్, 

దృష్ట్వా తత వరం థి (నోచయిష్యావ మాతలే. ర్ 

మాతలీ! నేను భూమండల మంతయు చూపి యంతయు సీ 3రిగింతును. 

అందు చూది ఒక మంచి 'పెండ్రీడొటుకును ఎన్నురొందము అని పలికెను, 

అవగాహ్య తు తొ భూమి ముఖా మాతలినారదౌ, 

దద్భశాలే మహాత్మానౌ తోరపొల మపాంవలతిమ్. 

మహాత్ము అగు మాత్రలినారదు లిరువురు భూమికి దిగి జలముల రధిపతి 

6 

యగు లోకపాలుని గాంచిరి, 

తత్ర దేవర్షిసదృశీం పూ 

సస 0 గ్ల 31 మహన్ల్రసద్భ కీ ఎం చైవ మ తలిః [వత త్యపద్య . 

అందు నారదుడు దేపర్షిరి తగిన పూజను, మాతలి దేవేం[చునికి యోగ్య 

జొంస [పొవ నారదః, 

wf 7 

మైన పూజను అంతుకొనిగి. 

తావుభౌ పీతమనసొ కార్యవన్త నివేద్య హ, 

కం నిచేరతుః, .8 వరుని నాభ్యసుజ్ఞా ఫొ నాగోల్ 

గనుక విన్నవించి వరుణుని 
వారిద్దరు మనసున (పీవి దంగి పనిని అటా 

. అనుమరి నొంది నాగటోగరమున నంచరించిరి, 

నారదః సర్భథూ తానా మఘ నహ్ఫాూమినివాసినామ్, 

జానం శ్చరార వ్యాఖ్యానం యసుః సర్వ మశీషతః. 9 

నారగుగు గం ' గు ను న్న Berry Ee 

కనుక సారణి ఓని న నిపరించి ఖీ "పమ, 
|" 14 

నారద ఉవొచ -_ నారదు డిట్టు వలటిఫను, 

Wa ఆర అల జ 
దృష్ట సే వ వరుణః సూత ఫ్కత్రపౌ[తసమని్మతః, 

శే ఇ లార్డ్ టై ఖః # py ర్ 

వ చంవరేః ; సొనం సర్వతోఖద మృద్దిమతీ. 10 
థి ౪) ణి 1 

సూతా! కొడుకులతో, మనుషటతో గలసియున్న వరుణుని చూచితిని 

కదా! జలాధినగి స్థానము ఎంగును థ[దత గలిగె సంవదణతో నిండియున్న ది 

చూడుము, 
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ఏష పుత్రో మహా ప్రజ్ఞో వరుణ స్యుహ గోవతేః, 

వె శీలవృ తేన కాలేన చ విశిష్యతే. 11 

గొప స్ప (పజ్జి గల ఇతడు జలపాలరుడగు వరుణుని కొడుకు, మంచి 

స్వభావము, చక్కని నడవడి, శుచిత్వము అనునవి యీతని విశేషగుణములు. 

ఏషోఒస్య పృుతో౬భి మతః పుష్కరః పుష్క_రేక్షణః, 

రూపవాన్ దర్శనీయశ్చ సోమపు(త్యా వృతః పతిః. 12 

ఈత డితనికి మిక్కిలి (ప్రియమైన తనయుడు. పుష్కరు డితని పేరు. 

కమలముల వంటి కన్నులు గలవాడు, చక్కని రూపము గలిగి చూడ ముచ్చట 

యెనవాడు. చం|దుని కూతురు ఈతని భర్తగా వరించినది. 

జ్యోతా కాలీతి యా మాహు రితీయాం రూవతః ,; శియమ్, dd దవ న్ 
క crf జం ష్ ం అ అదిత్యా శ్చైవ యః పుత్రి జ్యేష్టః _శిష్షః కృతః స్మృతః. 18 

రూపమున లక్ష్మి యే యనదగిన భం|[దుని రెండవ కూతురు, జ్యోత్స్న 

కాళి యను పేర్లు గల యింతి అఆడితి కొదుఫలలో పెద్దయు మిన్నయునగు 

సూర్యుని భర్తగా చేసికొనెను. 

భవనం వళ్య వారుణ్యం యదేత తృర్వకాజ్బనమ్, 
యత్పాాప్య సురతాం (పాపాః సురాః సురవతేః సఖే! 14 

నిలు వెల్ల బంగారమే యగు ఈ వారుణీభ వనము చూడుము. నురాధివతి 

మి[తమా! దీనిని పొందియే దేవతలు “నుర నామము గలవారై రి. 

ఏతాని హృతరాజ్యానాం దై తేయానాం స్మ మాతలే, 

దీవ్యమానాని దృశ్య నే సర్వృపహరణాన్యుత. 15 

11. గోవతేః _ గోవనగా జలమనియు నర్థము. 'భూ వాగ్ వారిషు గౌర్మతా' 

అని విశ్యకోశము _ దాని క పతియగు వరుణునియొక్క. 
ల, ద్విశీయామ్ _ (సోముని పత్రికలలో) రెండవ దానిని; అదిత్యాః పు[తః- 

అదితి కొడుకు సూర్యుడు; |శేష్టః కృతః - భర్తగా చేసికొనబడెను. 
వారుణ్యమ్ - వారుణి యనగా మద్యము _ దానికి సంబంధించినది, ఈ 

మద్యమునే “సుర' అందురు. అది కలవారు కనుక దేవతలు సురలు.” 

14. 
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ఇవిగో ఈ వెలుగొందుచున్న ఆయుధము లన్నియు రాజ్యము పోగొట్టు 

కొన్న రొక్షసులవి. 

అక్షయాణి కిలై తాని నివ ర నే స్మ మాతలే, 

అనుభావ|పయుకాని సురై రవజితాని హ. 16 

మాతలీ! ఇవి తరుగువోని వట! వీనిని శ్యతువులపై విసరినను తిరిగి 

వెనుకకు వచ్చి చేరు మహిమ గలవి. దేవతలు వీని నొడిచికొనిరి, 

అత రాకష్షసజాత్యశ్చ దై తృ్యజాత్యళ్ళ మాతలే, 

దివ్యపహరణా శ్చాసన్ పూర్వదై వతనిర్మి తాః. 17 

ఈ దివ్యము లగు ఆయుధములు రాక్షసులు నిర్మించినది, రాక్షసులవంటివి. 

దై త్యులవంటివి. 

అగ్ని రేష మహార్చిష్మాన్ జాగర్తి వారుణి దే, 

వైషవం చక్ర మావిదం విధూమేన హవిష్మతా. 18 
క ల్రిస్తి (య 

ఈ8 పెద్దజ్వాలలు గల అగ్ని, వరుణసంబంధ మైన పెద్దమడుగున 

మేల్కొనియే యుండును. పొగలేని యీ యగ్ని విష్పుచ[క్రమును గూడ 
ణు 

నిలువరించెను. 

ఏష గాణఖీమయ శ్చాపో లోక సంహారసంభృతః, 

రత్యలే దైవతై ర్నిత్యం యత స దాణ్లివం ధనుః, 19 
అజాత గై 

లో ఇల 

17, రాక్ష సజాత్యః _ రాషసజాథీయములు - దాషసుఐవంటి వని అర్థము; 

దైత్యు లనగా దితి కొడుకులు. రాగనులు, దైత్యులు, దానవులు-న్వ భావ 

ముతో ఒక్కవిఫమువారే గాని శాగిథో థిస్నులు* పూ ర్యదై వతము లనగా 

రాక్షసులు - వారిచేత నిర్మింపబడిన ఏ. నర్వదై వతనిర్మితాః అనియు 

పాఠము, ఆ పక్షమున దేవత అందరు |ప్రయోగించినవని యర్థము. 

18. హవిష్మతా - ఈ అగ్నిచేత; వైష్ణవ. _ విష్ణుసంబంధమైన; చ|క్రమ్ - 
చ(కము; అవిద్ధమ్ - ఆడ్డగింపబడీనచి ల దిష్ణుచక్రమువలన కూడ ఇందు 

భయము లేనని భావము. 

19, గాల్జేమయః _ గాండి యనగా ఖడ్గమృగ ము, దానితో చేసినది గాండీ 

నుయము. దాని వెన్నెముకతో విల్లు చేయుదురట. గాండీమయము 
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ఇదిగో ఇది గాండితో నేర్చడిన విల్లు. లోకము లన్నింటిని రూపు మాపు 
శక్తి గలది. దీనిని దేవతలు అనుక్షణము కాపాడుదురు గాండీవ మను ధనుస్సు 
దీనినుండి యేర్చడినదే. 

వష కృత్వే సముత్పన్నే తత ద్ధారయళే బలమ్, 

సహ్మసశతసంఖ్యేన |ప్రాణేన సతతం (భువః, 20 

ఈ విల్లు ఎంత వని పడినచో అంత బలము పొందుచుండును. లక్ష విండ్ల 

బలముతో ఎల్లపుడు స్టిరమై యుందును, 

అశాస్యానపి శా సేవ రో బన్గుమ రాజసు, 

సృష్టః పథమత శ్చల్లో బ్రహ్మణా |బహ్మ వాదినా. 91 

ఇది వేదము పఠించుచు (బ్రహ్మ భయంకరముగా మొదట సృష్టి చేసినట్టిది. 
రక్క_సులవంటి రాజులయందు ఏ ఆయుధమునకు లొంగనివారిని కూడ లొంగ 

ఖ్ దీయును 

'ఏతచ్చస్త్రం నరేన్దా)ణాం మహచ్చ। కేణ భాసితమ్, 

పుత్రాః సలిలరాజస్య ధారయ ని మహోదయమ్. వల్లి 

రాజులకడ ఈ ఆయుధము చ|క్రముకంటె గొవ్సదయి విరాజిల్లినీది. 
జలపొలకుడగు వరుణుని కొడుకులు గొప్పమహిమగల దీనిని పట్టి నిలుపుదురు. 

కనుకనే అది గాంతీవ మయినది. విరా రార్థమున గాండీ శోబ్దమున నరు “వి 

(పత్యయము చేరినది. గాండి యనగా వజ్రపు ముగి _ దానివలన నేర్చడి 
నడి యని ఇతరులు, 

20. కృత్వే సముత్పన్నే _ వని వదిశపుడు - ఎంత గొప్ప అత్యమును 
భేదింవవబయునో అంత. శ క్రిగలచి యగును అని “త త్త ధారణ ఏలే 
బలమ్' ఆనుదాని ౩ కర్గము, సహ సః సంఖ్యేన-వేయినూర్హ - అనగా లవ 

విండ్ర; (పొణేన - బలముతో, సతతం _ ఎల్లి వేళల; (ధువః _ స్టిరమై 
యుండును. ఎల్టిపుదు అక్ష ననువుం బలము గలదె దై నప్పటికి పని పడినచో 
అంతకు మించిన శ క్రిని గూడ పొందునని భావము, 

21. రజినేబన్గుషు _ రక్కసులలో సాటియగు వారియందు. 
22. చశేణ - చకముకంటెను, 
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త్ సలిలరాజస్య ఛత్రం ఛత్రన్భుూహ సితమ్, 
థి 

రతః సలిలం శీతం జీమూత ఇవ వర్షతి. లలి 

ఇదిగో ఇది వరుణదేవుని గొడుగులళూలలో ఉన్న గొడుగు. ఇది అన్ని 
వెప్తల మేఘమువల చల్లని జల్లు రురియుచుందును. 

ఏతచ్చత్రాత్ పరి భష్టం సలిలం సోమనిర్మలమ్, 
(in) 

తమసా మూర్చితం భాతి యేన నార్చతి దర్శనమ్, 24 

ఈ గితుగునుండి జూరీసు నీరు చం (దునివల్ నిర్మలమ యుండును. ఇచి 

చీకటి (కమ్మి యుండును. అందువలన జనులు వీనిని చూశజాలరు. 

బహూ న్యద్భుతరూపాణి (దష్టవ్యానీహ మాతలే, 

తవ కార్యావరోధ సు తస్మా ద్గద్బావ మా చిరమ్, 25 

మాతలీ ! ఇచట ఇంకను చూతదగిష అద్భుత విషయములు పెక్కులు 

గలవు. రొని నీ వనికి అడ్డమగును. గంగు తరగ సోవము. 

ఇతి (బ్రమహాభారతి ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

మాతలివరాన్వేషబే అష్టనవతితమో౬ధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభార తము ఉద్యోగవర్వమున భగవద్యానవర్వమున 
మాతలి వరుని వెదకుట యను తొంబదియెనిమిదవ అధ్యాయము, a 

౨4. తమసా _ నీకదితో? యా ర్చి కద పడినది 3 గాలి _ (పకాశించును. 
Wer 

| శ క గ Wm 0 ఇ ఓ వక అన బి 
ఈ గొడుగు అందరకు రాసురాదని థాపము; దయున - ఏ కారణముబెత - 

అనగా చీకటి (కమ్మియున్న కారణమున; జనః _ జనము; అస్య య 

దీనిని _ (ఈ నెందు పదములను రలుపుకొనవలమయును); దర్శనమ్ _ 

( wi గ్ గరి అరలో SN mrs అట సస అర 4 
చూచుట; స, అర్భతి = టోంటటు. బటులు (1 వొరణమున దీనిని చూడ (| 

ఇళ జొలర ని భావము. 
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తొంబదితొమ్మిదవ అధ్యాయము 

నారదేన మాతలేః పొాఠతాలలోకదర్శన మ్. 

నారదుడు మాతలికి పొతాళలోకము జూప్పుట. 

నారద ఉవాచ _ నారదు డిట్టు వలి వలరికను, 

ఏతతు నాగలోక స్య నా భిస్థానే స్థితం పుఠరమ్, 

పాతాల మితి వీభాాతం దె త్వదానవ సేవితమ్. 1 
్రంందర్య 

ఇదిగో ఇది నాగుల. లోకమునకు మధ్యభాగమున నున్న పట్టణము. 

పొతాళమని పేరు గన్నది. డితీకొడుకులు దనుపు కొడుకులు నిందుందురు, 

ఇద మద్భిః సమం (పాపాయే యే కేచి ద్భువి జంగమాః, 

(వవిశనో మహానాదం నదని భయపీడితాః. వ 

భూలోకమున తిరుగవారు వీటితోపాటు ఇందు (వవేశించుచు భయము 

కీడింపగా గొంతెత్తి అరచెద 

అత్రాసురోజగ్నిః సతతః దీష్యతే వారిఖభోజన 9, 

వ్యాపా రేణ ధృతాత్మానం నిబ దం సమబుధ్యత. లి 

2, అద్భిః సమమ్ - నీటితో వాటు, నిశి ఉర వడికి కొటుకొ ని వచ్చినవారై - 
యు 

అసి భావము; మహానాదం సద న్తి-పేద్దగా కేకలు వేయదురని భావము; 

షు గ్ మన గ స AA Me గ ల బె, వ్యాస రేణ - గట్టి (పయత్నముక్ 5 దెవై! - దేవతలచేత _ (ఇది అధ్యా 

లో అల కర య్ . సవ గ a హార్యము, ధృతః - హద్దులో తన్ను; సమబుధ్యత - (అగ్ని) ఈ తెలియు 

చున్నది. 

అట్లు దేవతలు పట్టియుంచనిచో ఒడ లెరుగక ఆ అగ్ని మొత్తము నము 
Xx ల్ ప ల లి [ద్రమును, లోకములను కార్చి చేయునని తాత్పర్యము; ధృతః _ ఆత్మా 

నమ్ - వృతాత్మానమ్ అనుచోబ సఎడి ఆరము, 
ల 
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ల టల టె ను! న! జ 
ఇందు రాష్షసమైన అగ్ని ఎట్టవళల సీరే ఇంధనముగా మండుచుండును. 

దేవత లెంతో [పయత్నముతో పట్టియుంచ గా తన్ను దా నెరుగుచుండదును. 

జ్ md ల అల గ ne) 
దవత నింద అహృతమును (తానె సిగ ముదాోనిని 

చం[దునకు తరుగుచలయు,  పెరుగుదలయు 

తు చ mas 8 ye 
4, చం[దునియందలి అమృత మున ఏవత లిచటనే (తాగుదురు, 

బంతివంటి భూగో మును చందుడు సూర్యుడు చుట్టివత్తురు. ఒక 

భూగోళ (పదేశము అడ్డుగా వచ్చుటచేత ఆ ముద్ద రలో ఉకరు రానరా కుందురు. 

సూర్యుడు రొనరానిచో రాతి, చం దుడు కనబద నిచో వగలు. గోళమునకు 

2 

చిభాగమునను, (కింది భాగమును ఉన్నవారికి ఎప్పు సూర్యాదులు కొనవత్తురు. 

అందు జలముతో నిం%న చం[దమంగ అము తే చావముగల సూర్యకిర ణము 

లతో వెలుగొందుదుందును. 

యు సూర్యచం[(ధులకు దూరము 'పెరుగుచున్న కొలది చం (దవింబము 

ఎక్కువ (పమాణజములో బభశబడుచులదు ను. నగర తనమును బట్టి సూర్యునకు 

ఓ సక్ 
ముందున్న అగ్ని మున్న బేవతఅబేత కనబ కప సను. దీనిని చకంగా 

వరికించియే నా స్త్రము “|పథవ ౩ పీబతే వహి ర్షి రిం లీయాం పిబతే రఏజి ఇత్యా 

దిగా చెప్పినది. చంద్రుని మొదటికళను అగ్ని, సేంథవరశను సూర్యుడు తావు 

చున్నారు-అని దాని | రర్గము. త్రాగుట యనగా ఇచ్చుట దగ్గరగా నుండుటవలన 

నలో 
కలుగు స్పర్శ మా[రమే. పాతాళ మునరు నట్టనడుమ నున్న వారికి మేరుశిఖరము 

నం దున్నవారి గీకి వలె ఎల్టివేళ (ఏ నిండుచం(దుడే కానవచుును; ఏలయన అది 

కానవచ్చు తావున అగ్ని మొదలగు ఆవరణములు లేవు గదా! అతః. 

ఈ స్థానమునుండి చంద్రునకు భీినిపృద్దులు, (పదృస్మతే_ _వ్యతిరేక లక ఆచేత 

కానరావని భావము; స దృ శ్యీతీ-కానరావు అను పొఠమే బతబన8 లేఖవ 

(ప్రమాదము వంన ' వదృశ్యీలి అసి మారియు సుండవచ్చును, 



208 శ్రీ మహోభార తము 

ఆతాదిల్యో పాయశిరాః కాలే పర్వజి పభ స్ణి ఆమ 

ఊఉ తీషతి సువర్లాఖ్యం వాగ్భి రావూరయన్ జగత్, వ్ 
ఆక డ్రై tft 

కక్కడ అదితీకమారచోగు విష్ణువు గుట్టముతల గల రూపముతో పతి 

పర్వమునందును వార్కు._లతో సువర్ణమను "పేరుగల జగత్తును నింపుచు బె 

వచ్చును. 

సరం! ఇ 

యస్మాదలం సమసాస్తాః పతన్ని ఉలమూ రయః, 
అవాలి 

తస్మాత్ పాతాల మిత్యేవ ఇ ఖ్యాయతే పుర ము తమమ్. 6 

సీటి స్వరూపము అన్నియు ఇందు పడును గావున ఊఉ త్రమమగు 

ఈ పురము షపొతాలమని పేరు గాంచినది. 

ఐరావణో౬స్మాత్ సలిలం గృ హిత్వా జగతో హితః, 

మేమే ష్యాముష్బులే సీతం యన్మ హని: (పవర్షతి. 7 

లోకమునకు మేలుగోరిన ఐరావతము దీనినుండి నీటిని (౧ హించి మబ్బు 

అలో చర్చగా నింపును. దానినే మహేం[దుడు వర్షముగా కురిపించును. 

అ|త నానావిధాకారా సిమయో నె కరూపిణః, 

అప్పు సోమ్మపథాం పీత్వా వసని జలచారిణః. 8 

పెక్కు. ఆకారములు పెక్కు_రూవములు గం తీములు ఇందు చం(ద 

ని (తావి నీటియందు తిరుగుచు ఇచట నివసించును, 

అదిత స- ఆదితి పుుతుడగు విష్ణువు; హయశిరాః.గుటము తలవంటి తల 
చలి 

స | ఇ లో గలవాడే ; సువర్డ ఆఖ్యమ్-సువర్ణ మను 'పేదుగల-.వేద రూవమెన 
న 

నామ వా బుగ్వేదళి అని (పతి. వోగ్భిః- 

వాక్కులతో; ఆపూర యన్ -నింపుచు; ఉ తిషతి_వేదము నధ్యయనము 
రాని ట్రై 

6. జలమూ రయః.సీటి ఆకారములు; చందు 1 

కొంతము వంటి సీరిందు | సపించును. జ ఏిధము 

సొతాం మయినది, 
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అత సూర్యాంపభి ర్భిన్నాః పాతాలతలమా శ్రితాః, 

మృతా హి దివసే సూత పునర్జీవని వై నిశి. 9 

ఇచటి [(పాణులు సూర్యకిర ణముల తాకిడికి చీలిపోయి పాతాళము ఆట్టడు 

గునకు చేరుకొని పగలు చనిపోయిన వారై తిరిగి రాత్రి బదుకుచుందురు. 

ఉదయ న్నిత్యశ క్చాాత చన్ల్రమా రశ్మిబాహుఖిః, 

అమృతం స్పృళ్య సంస్పర్శాత్ సంజీవయతి దేహినః. 10 

ఇచట (ప్రతిదినము ఉదయించు చం[దుడు తన కిరణము లనెడు చేతులతో 

ఆమృతమును తాకి ఆ స్పర్శవలన పాబుఐను ,[బదికించు చుండును. 

అత తేఒధర్మనిరతా బద్దా॥ కాలేన పీడితాః, 

దెతేయా నివసన్ని స్మ వాసవేన హృత ్రియః. [1 
ఇదిగో అ రాషనులు అధర్మ మునందే తగులుకొని ఇంద్రుడు సంవదణను 

లాగివేసి కట్టి పడవేయగా బహుకాలము బాధ అనుభవించుచు నివసించుచున్నారు, 

అ|త భూతవతి ర్నామ సర్వభూత మహేశ్ళరః, 

భూతయే సర్యభూతానా మాచర తవ ఉ తమమ్. 12 

సఠ్వభూత ములకు అధివతి యగు భూతనాథుడు (పొటు అన్నింటి సుఖ 

మును గోరి యిందు గొప్పతప మాచరించెను. 

అత గో వతినో వ్మిపాః స్వాధ్యాయామ్నా యకర్శితాః, 

త్య క పాణా జితస్వర్గా నివస ని మహర్షయః. 18 

ఇందు గో[(వతము చేసినవారు, వేదహెఠము చేసి చేసి చికి 
వారు, స్వర్గమును సాధించినవారు, విజ్ఞాన సంవన్నులగు మహర్షులు (పొడి 

ములు వదలి నివసింతురు. 

8. మటీయొక (ప్రదేశమును చూపుచున్నారు. దివసే _ మానవులకు రాతి 
భాగమునందు; నిశి _ మానవులకు వగటి భాగమునందు. 

18, స్వాధ్యాయామ్నా యః - చేచమును (శద్ధానక్తులతో నియమపూర్వరముగా 

పఠించుట. 

SMB.14 (11) 
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యసత్రతత్రశయో నిత్యం యేన శేనచి దాశితః, 

యేనకేనచి దాచ్చన్నః స గో వత ఇహోచ్యతే. 14 

ఎచటనో యొకచోట నిదించుచు, ఏదో యొకటి తినుచు, ఏది దొరకినచో 

దానిని వస్ర్రముగా ధరించుచుండువాడు గో[వతుడని యిట చెప్పుదురు. 

ఐరావణో నాగరాజో వామనః కుముదోఒజ్జునం, 

(పసూతాః స్కుపతీకస్య వం శేవారంణస త్రమాః. 15 

ఏనుగులలో (ప్రసిద్ధి కెక్కిన ఒరావణము, వామనము, కుముదము, 

అంజనము అనునవి, సుుపలీకము ఆసు ఏనుగువంగమున నిందు పుట్టినవి. 

పశ్య యద్య్యత తే కశ్చి దోచలతే గుణతో వరః, 

వరయిష్యామి తం గత్వా యత్న మాస్థాయ మాతలే. 16 

మాతలీ! నీ కిచట నచ్చిన గుణవంతుడగు వరుడు కలడేమో చూడు, 

నేను పనిబూని అతనికడ కరిగి యుప్పించెదను. 

అణమేత జలే న్యస్తం దీవ్యమాన మివ (శియా, 
యె చై ఆయాత్ 

జ ఆ p=] గ 4 ఖో గ్గ 

ఆ పజానాం నిసర్జాద్వె నోద్భిద్యతి న సర్బతి. 17 

ఇదిగో ఈ (గుడ్డు శోభతో వెలిగిపోవుచున్నది. దీనిని నీట ని షేపించిరి. 

సృష్టి మొదలె న నాటినుండియు పగుందు. వదలదు, 
టి నూ. 

నాస్య జాతిం నిసరం వా కథ్యమానం శృణోమి వ్, 
౧ తు 

పితరం మాతరం చాపి నాస్య జానాతి కశ్చన. 18 

దీని పుట్టుక యెట్టిదో, స్వభావ మెట్టినో, ఎవరును చెప్పికొనగా నేను విన 

ఠేదు. దీని తల్లిదండ్రు లెవ్వరో యెవ్వరు ; 
౧ 

14. గోవత మననేమో యీ శ్లోకమున వ్యాఖ్యానించిరి, 

17. ఆ |పజానాం నిసర్లాత్ - (పజల ఉత్పత్తి మొదలుకొని. 

వంక వక రయ . పల కా జర జీ - 16. జాతమ్ _ జః శ్రమునుగూర్చి; నిసర్గఘ్ - స్వభావమునుగూర్చి - ఎవ్వరు 

ఎరు”ళు, దానికి ముందు పుట్టినవా 'రవ్వరు లేరు కనుక * 
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a 

అతః కిల మాహానగ్ని ర నకాలే సముల్రితః, 

ధక్ష్యతే మాతలే సర్వం తై 9లోక్యం సచరాదరమ్. 19 

మాతలీః దీనినుండియే (పళయకాలమున గొప్ప అగ్ని సెనుమంటలతో 

లేచి స్థావరములతో జంగమములతో కూడిన మూడు లోకములను గాల్చి 

వేయునట! 

మాతలి స్యవీ (చ్చుత్వా నారద స్యాథ భాషితమ్, 

న మేఒ్మత రోచలే కశ్చి దన్యతో (వజ మాచిరమ్, బ్య 

నారదుని మాట విన్న పిదవ మాతలి . *ఇచట నా రె ఎ్యాడును నచ్చ 

లేదు. మరియొకచోటికి త్వరగా వవ" _ అనీ పలికెను 

ఇతి (శ్రీమహాభార తే ఉద్యోగ పర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

మాతలివరాన్వేషబే ఉఊనశతత మో౬ధ్యాయః, 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగ వరమున భగవద్యానవర్యమున 

మాతలి వరుని వెదకుట యను తొంబదితొమ్మిదవ అధ్యాయము. 



శ తత మోజఒథధ్యాయః 

నూరవ అధ్యాయము 

హిరణ్యపురస్య దిగ్గర్శనం వర్షనమ్ 

' హిరణ్యపురనును నం|గహముగా వర్ణించుట, 

నారద ఉవాచ-నారదు డిట్టు చెప్పెను. 

హిరణ్య పుర మిత్యేతత్ ఖ్యాతం పురవరం మహత్, 

దైత్యానాం దానవానాం ద మాయాశతవిచారిణామ్. 1 

దితి దనువు అను కాంతల కొడుకులు, వందలకొలది మాయలతో 

తిరుగుచుండువారు నగు రక్కసుల పుర మియ్యది. దీనిని హిరణ్యపుర మందురు, 

చాల సేదదిం 
చి 

అనల్చేన (పయత్నేన నిర్మితం విశ్వకర్మణా, 

మధయేన మనసా సృష్టం పాతాలతల మ్మాశితమ్. 2 

నుయు డను విశ్వకర్మ మనసుతో గొప్ప (పయత్నముతో దీనిని 
నిర్మించెను, ఇది పాతాళము అడుగున ఉన్నది. 

అృత మాయాసహ | సాణి వికుర్వాణా మహౌజసః, 

దానవా నివసని స్మ సూరా దత్తవరాః పురా, 8 

ఇందు వేలకొలది మాయలు చేయుదుండు గొప్పశ క్రిగల శూరులగు 

దానవులు నివసింతురు. వారు మునుపు వరములు పొండినవారు. 

నైతే శక్రేణ నాన్యేన యమేన వరుణేన వా, 

శక్యనే వశ మానేతుం తథైవ ధనదేన వా, 4h 

వీరు ఇం[దునకు గాని, యమునికి గాని, వరుణునకు గాని కుబేరునకు 

గాని కరి మవనికి గాని లొంగనివారు. 
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ఆ wu అసురాః. కాలఖజ్ఞొశ్చ తథా విష్ణువదోద్భవాః, 

నై రృతా యాతుధానాశ్చ [బహ్మపాదోదృవాశ్చ యే. ర్ 

దంష్షిిణో థీమవేగాశ్చ వాతవేగపరా[క్రమాః, 

మాయా వీర్యోపసంపన్నా నివస న్య్మత మాతలే. 6 

కాలఖంజులను అసురులు, విష్ణపాదమునుండి పుట్టిన నై_ర్భతులు, (బహ్మ 

పాదమునుండి పుట్టిన యాతుధానులు అను రక్కసులు, పెద్ద కోరలతో,భయము 
పుట్టించు వేగముతో, 'వాయవేగమువంటి వరా [కమముతో, నూయాళక్తితో 
కూడినవారై యిందు నివసింతురు. 

నివాతకవచా నామ దానవా యుద్ధదుర్మదా ౩, 

జానాసి చ యథా శకో నైతాన్ శక్నోతి బాధితుమ్. 7 

యుద్ధమున చెడు పొగరు గల నివాతకవచులను రాకనులును ఇందు 

గలరు. నీ వెరుగుదువు కదా. ఇం|దుడును వారిని బాధింపజాలడు. 

బహుశో మాతలే త్వం ,చ తవ పుతశ్చ గోముఖః, 

నిర్భగ్నో దేవరాజశ్చ సహపుతః శచీవతిః. 8 

మాతలీ! సీవు నీకొడుకు గోముఖుడు, ఇం | దుడు, అతని కొడుకు పలు 

మారులు వీరిచేత విరిగి పారిరి, 

పళ్య వేశ్మాని రౌక్మాణి మాతలే రాజతాని చ, 

కర్మణా విధియు కేన యుకా న్యుపగతాని చ. 9 

అ బంగారు భవనములు, సెండి భవనములు చూడు, (బహ్మ మాటపై 

విశ్వకర్మ వీనిని నిగ్మించెను. నీరు వానిని అక్రమించుకొనిరి. 

వై దూర్యమణిచి తాణి (వవాలరుచిరాణి చ, 

అర్క_సృటిక శు భాణి వజసారోజ్జులాని చ, 10 

పార్థివానీవ చాభా ని పద్మరాగమయాని చ, 

శె లానీవ చ దృశ్య నే దారవాణీవ చాప్యుత. 11 

11, శెలాని - శిలలతో నేర్సడినవి. 
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ఈ భవనము లన్నియు పెకి మట్టితో, రాలతో, కొయ్యతో కట్టినట్టు 

కన్పట్టుచున్న వి, కాని నిజమునకు గరుడపచ్చలతో చిితము అయినవి. వగడము 

లతో అందమైనవి. సూర్యకాంతమణులతో తెల్టగా వెలుగొందునట్టివి, వ[జము 

లతో గట్టివై |ప్రకాశించునట్టివి. కెంపులు కూర్చినట్టివి. 

సూర్యరూపాణి చాభా ని దీపాగ్నిసద్భశాని చ, 

మణిజాలవిచి[త్రాణి [పాంహని నివిడాని చ. 12 

మండుచున్న అగ్నితో సమానములై సూర్యుని వంటి రూపములతో 

(వరాశి.చుచున్నవి. మణుల సముదాయముతో విచితములైనవి. ఎత్తెనవి, 

నిండె నవి. 

నైతాని శక్యం నిర్హేషుం రూపతో [దవ్యత సథా, 

గుణత శ్చైవ సిద్ధాని పమాణగుణవ ని చ. 18 

వీని రూవ మిట్టిది, వెల యింత, గుణము లిట్టివి యని నిరూపించి యెవ్వరు 

చెప్పజాలరు. గొప్ప [వమాణములతో; గుణములతో రూపొందినవి, 

ఆ క్రీడాన్ పశ్య దైత్యానాం త థెవ శయనా న్యుత, 

రత్సవ ని మహార్హాణి భాజనా న్యాసనాని చ, 14 

ఈ రాక్షసుల ఆటల తావులు చూడు. ఆ పాన్సులు, ఆ పా్యతలు, ఆ 

అసనములు అన్నియు నిలువెల్ల రత్నములతో గొప్ప విలువ గలిగియున్నవి, 

జలదాభా౦ సథా శెలాం స్తోయప్యసవణాని చ, 

కామపుష్పఫలా౦ శ్చాపి పాదపాన్ కామచారిణః. 15 

మేఘముల వంటి పర్వతములను, "సెలయేళ్ళను, కోరిన పూవులను 

ఫలములను ఇచ్చుచు ఇచ్చవచ్చివట్లు దిదలాడు వృక్షములను చూడుము, 

మాతలే కళ్చి ద్మతాపి రుచిరసే వరో భవేత్, 
అథ వాన్యాం దిశం భూమే గ్లచ్భావ యది మన్య సే. 16 

మాతలీ! ఇందైనను నీకు నచ్చెడు ఆందమైన పెండ్లికొడుకు దొరక 

వచ్చును, లేదా ఇట కాదని సీ వనుకొన్నచో భూమికి మరియొక దెసకు 

పోవుదము. 

14, అ (క్రీడాన్ _ (క్రీడాస్థానములను. 
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మాతలి స్వబవీ దేనం భాషమాణం తథావిధమ్, 

దేవరే నెవ మే కార్యం విప్రియం (తిదివౌకసామ్, 17 
ఇషా 

అట్లు పలుకుచున్న నారదునితో మాతలి యిటనెను. దేవరీ ! స్వర్గమున 
య ౧ Ot ౧ 

నుండువారికి (ప్రియము కాని పని నాకు వలదు. 

నిత్యానుష కవైరా హి (భ్రాతరో దేవదానవాః, 

పరపకేణ సంబన్గం రోచయిష్యా మ్యహం కథమ్. 18 

దేవతలును దానవులును అన్నదమ్ములు. కాని ఎప్పుడు తెగని పగ 
కలవారు. అటి శ తుపక్ష ముతో వియ్యము నే నెట్లు ఇష్షపడుదును ? 

ట్ (se) ట్ 

అన్య|త సాధు గచ్చావ [దష్టుం నార్హామి దానవాన్, 

జానామి తవ చాత్మానం హింసాత్మకమనం తథా. 19 

మేలు! మరియొక చోటికి పోదము. దానవులను చూడజాలను. నేను 

సీ ఆత్మ యెట్టిదో హింసయే స్యథావముగా గల ఆ రాక్షసుల కోరిక ఎట్టిదో 

యెలుగుదును, 

ఇతి శ్రీమహాభార తే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

మాతలివరాన్వేషణే శతతమో౭౬ధ్యాయః. 
ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున భగవద్యానవర్వమున 
మాతలి వరు నన్వేషించుట యను నూరవ యధ్యాయము, 

అజా కి 0 వా 

అత్మానడు - అత్మ ను య (అహింసయే తత్త్వము 

కలదానిని); త్థౌ జూ అమే; హింసాత్మక మనమ్ _ హింసయే స్వభావ 

ముగా గల రాక్షసుం కోరికలను; జానామి _ ఎరుగుదును, 



ఏకశతత మో ఒధ్యాయః 

నూటయొకటవ అధ్యాయము 

గరుడలోళన్య, గరుడన న్లతీనాం చ వర్గనమ్. 
గరుడలోకమున గరుడనంతాన ములను వర్ణించుట . 

నారద ఉవాచ = నారదు డిట్టు పలికెను. 

అయం లోకః సుపర్ణానాం పక్షిణాం పన్నగాశినామ్, 

వి|క్రమే గమనే భారే నైషామసి పరి|శమః. 1 

మాతలీ! ఇది గట్టి రెక్కలు కలిగి, పాములను తినెడు గరుడుల లోకము, 

విక్రమించునపుడు, పోవునపుడు, బరువులు మోయునపుడు వీరికి ఆలసత. లేదు. 

వై నతేయసుతై ః సూత షడ్భి స్తత మిదం కులమ్, 

సుముఖేన సునామ్నా చ సునేతేణ సువర్చసా. ని 

సురుచా వక్షిరాజేన సుబలేన చ మాతలే, 

వర్ణితాని (పసృృత్యా వై వినతాకులక ర్భృథభిః. లి 

గరుత్మంతుని ' కొడుకు లారుగురితో ఈ కులము సపెంపొందియున్నది. 
వారు సుముఖుడు, సునాముడు, సునే తుడు, సువర్చసుడు, సురుచుడు, సుబలుడు 

అనువారు. వినతకులమునకు మూలక ర్తలగు పీల్చ మిక్కిలి వేగముతో ఈ కులము 

లను పెంపొందించిరి, 

పక్షిరాజాభిజాత్యానాం సహస్రాణి శతాని చ, 

కశ్యపస్య తతో వంశే జొత్రై ర్ఫూతివివర్థనై 8. 4 

వక్షిరాజుకొడుకుల సంతానము వేలువందలుగా విస్తరిల్లినది.' పీరందరు 

కశ్యపుని వంశ మున పుట్టి సంపదలను పెంపొందించినవారు, 

రి. (వస్ళత్యా. క్రీ ఘమగు గతితో, వేగముతో _ వర్థితాని - పెరిగినవి; 
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సర్వే హ్యేతే కియా యుకాః సర్వే (శ్రీవత్సలక్షణాః, 

సర్వే (శ్రియ మఖీప్పన్లో ధారయని బలాన్యుత. ర్ 

వీరందరు సంవదలు పుష్కలముగా గల్తవారు, వీరందరకు 'శ్రీవత్సమను 

గుర్తు గలదు. వీరందరును మటియు సంపదలు సెంచుకొనగోరుచు సేనలను 

సోషించుచున్నారు. 
కర్మణా క్షత్రియా శ్చెతే నిర్ణృణా భోగిభోజనాః, 

జ్ఞాతిసంక్షయక రృృత్వా (దృాహ్మణ్యం న లభ ని వై... 6 

పీరు వృ త్తిచేత తృ తియులు, దయ లేనివారు. పాములే ' వీరికి తిండి. 

తనుకులమువారిని చంపుకొనువారు గావున వీరికి (బాహ్మణత్వము సిద్ధింప 

కున్నది. 

నామాని చెషాం వక్ష్యామి యథా (పాధాన్యతః శృణు, 

మాతలే శాఘ్య మేతద్ధి కులం విష్ణుపర్మిగహమ్. 7 

'పెద్దతనమునుబట్టి వీరి పేర్లను చెప్పెదను. వినుము. మాతలీ! విష్ణువు 

వీరిని చేపట్టుటచేత ఈ కులము కోనీియాడదగినది గదా! 

దై వతం విష్ణు రేతేషాం విష్ణురెవ పరాయణమ్, 

హృది చై చెషాం సదా విష్షుర్విష్ణు రేవ సదా గతిః, 8 

సీరికి విష్ణువు దైవము. విష్ణుపు తప్ప మరియొకని నెరుగరు, వీరి హృదయ 

మున. నెల్చవేళల ' విష్ణువు నిలిచియండును. విష్ణువే వీరికి దిక్కు. 

'సువర్ణచూడో నాగాశీ దారుణ శృష్దతుబ్ధకం 

అనిల శ్చానల శవ విశాలావోఒథ కుణ్జలీ. 9 

సువర్ణ చూడుడు, నాగాశి, దారుణుడు, చరడతుండకుడు, అనిలుడు, 

అనలుడు, విశాలాతుదు, రుండలి......, 

పజ్కాజి ద్వజవిష్కమ్మో వైనలేయోఒథ వామనః, 

వాతవేగో దిశాచకు ర్నిమేషోఒనిమిష సథా. 10 

పంకజిత్తు, వ జవిష్కంభుడు, వై నతేయుడు, వామనుడు, వాతవేగుడు, 

దిళాచక్షువు, నిమెషుడం, అనిమిషుడు..... en 

(తిరావః స వరావళ్చ వాల్మీకి ర్రీషపక సథా, 

దెత్యద్వీవః సరిద్దీపః సారసః పద్మ కేతనః, 11 

6. నిర్భణాః - దయ లేనివారు; 
యు 
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(తిరావుడు, స వ్రరావుదు, వాల్మీకి, ద్వీవకుడు, దై త్యద్వీపుడు, సరిద్ద్వీ 

పుడు, సారసుడు, పద్య కేతనుడు ఠం టన nes 

సుముఖ కి కేతుళ్ళ చ్మితబర్హ సథాఒనఘః, 

మేఘహృత్ కుముదో దక్షః సర్చానః సహభోజనః, 12 

సుముఖుడు, చి|త్రకేతనుడు, చిత్రబర్లుడు, అనఘుడు, మేఘహృతు, 

కుముదుడు, దక్షుడు, సర్పాంతుడు, సహ భోజనుడు. .. 

గురుభారః కపోతశ్చ సూర్యనే (త్ర శ్చిరా నకః, 

విష్ణధర్మా కుమారశ్చ పరిబర్హో హరి స్తథా. 18 

'గురుభారుడు, కపోతుడు, సూర్యనేతుడు, చిరాంతకుడు, విష్ణుధర్ముడు, 
కుమారుడు, పరిబర్హుడు, వరి. ..... ' 

సుస్వరో మధుపర్కళ్చ హెమవర్ష సథైవ చ, 

మాలయో మాతరిశ్వా చ నిశాకరదివాకరో, 14 

| సుస్వ రుడు, మధువర్ముడు, హేమవర్దుడు, మాలయుడు, మాతరిస్యడు, 

నికాకరుడు, దివాకరుడు... 

ఏతే (పదేళమా|త్రేణ మయోకా గరుడాత్మజాః, 

(ప్రాధాన్యత సే యశసా క్రీ ర్రితాః (పాణినళ్చ యే. 15 

అను నీ గరుడుని కొడుకులను గూర్చి సక సం[గహముగా చెప్పితిని, 

'పెద్దతనము, కీర, బలము అనువానిని బట్టి గొప్పవారిని మా|తమే చెప్పితీని, 

యద్య [త న రుచిః కాచి దేహి గచ్చావ మాతలే, 

తం నయిష్యామి దేశం త్యాం వరం య్మతోపలప్ప్య సే. 16 

మాతలీ : నీకిందు నచ్చినవాదు లేకున్నచో వవ, మంచి వరుడు దొరకు 
మరియొకచోటికి తీసికొని పోదును. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 
మాతలివరాన్వేషబే ఏకాధికళ తతమో ఒ౬ధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగ పర్వమున భగవద్యాన వర్వమున 
మాత లివరాన్వేషణమున నూటయొకటవ అధ్యాయము, 

ననన ౮ Cn 

క 

15. |పాణినః - గొప్పబలము గలవారు; | 
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నూటరెండవ అధ్యాయము 

సురథిణా తత్సంతతిథిశ్చ సహ రసొతలసుఖస్య వర్గనమ్. 

సుర ఖిని, దొని సంతొనమునుగూర్చియు రసొతలసుఖమునుగూర్చియు 

వర్ణించుట. 

నారద ఉవాచ - నారదు డిట్టు చెప్పెను. 

ఇదం రసాతలం నామ సప్రమం పృథివీతలమ్, 

యత్రాసే సురభి ర్మాతా గవా మమృతసమృవా. ' 1 
మాతలీ ! ఇది భూమికి వీడవ పొర. దీనిని రసాతల మందురు. ఇందు 

అమృతమున బుట్టినదియు గోవుతల్లియ నగు సురభి నివసించును. 

క్షరనీ సతతం తీరం వృథిపీసారసంభవమ్, 

షణ్ణాం రసానాం సారేణ రసమేక మను తమమ్. బి 

ఆ తలి నేలలోని సారమువలన ఏర్పడినదియు, ఆరు రుచుల సారముతో 

రూపొందినదియ, మిక్కిలి (శేస్టమైననియు నగు శ్నీరమును ఎల్టివేళల కురియు 

చుండును. | 

అమృతే నాభితృ పస్య సార ముద్దిరతః పురా, 

పితామహస్య వదనా దుడతిష్ట దనిన్టితా, ప్రి 

అమృతముతో నిండుగా తృపి బొంది సారమును వెలిగక్కుచున్న 

(బహ్మనోటినుండి ఏ నోషములేని ఈ గోమాత పుట్టినది. 

శ, సురభి (బహ్మముఖమునుండి వెలుపడెను. కావుననే విరాట్పురుషుని 

ముఖమునుండి పుట్టిన [వాహ్మణులతో దానికి సమానకులత్వము “(బ్రాహ్మ 

ణాశ్చెవ గావళ్చ కుల మేకం ద్విధా కృతమ్” --- (బాహ్మణులును 

గోవులును ఒక్క. కులము వారే. రెండుగా నయిరి, అని చెప్పుట, ' 
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యస్యాః శీరస్య ఛారాయా నివతన్యా మహీతలే, 

(హదః కృతః క్షీరనిధిః వవిత్రం వర ముచ్యతే. 4 

భూమిపై పడుచున్న ఈ తల్లి పాలధారలతో ఒక పెద్ద మడు గేర్పడి 

పాలసము[దమైనది. అది మిక్కిలి పవిత్రమైనదని పేరొందినది. 

పుష్పిత స్యేవ ఫేనేన పర్యన్త మనువేష్టితమ్, 

పిబినో నివస న్య|త్ర ఫేనపా మునిస త్రమాః, ర్ 

విరగబూచినట్టు దీని నురుగు . ఒడ్డంతయు చుట్టుకొనియండగా దానిని 

(ప్రీతితో తిలకించుచు చేనపులను మునివరు లిందు నివసింతురు, 

సేనపా నామ తే క్యూ తాః ఫేనాహారాశ్చ మాతలే, 

ఊగే తపసి వరన యేషాం బిభ్యతి దేవతాః. .6 

| చేవపులను పేరుగల నురుగును భుజించువారు (పసిద్ధముగా నొకరు 

కలరు. మిక్కిలి తీవమైన.తవస్సుచేయు వారికి దేవతలును భయసడుదురు, 

అస్యా శ్చృత్మసో ధేన్వోఒన్యా దిక్షు సర్వాసు మాతలే, 

నివస ని దిశాం పాల్యో ధారయనో దిశః స్మ తాం. 7 

ఈ సురభి బిడ్డలు నాలుగు నాలుగు దిక్కూలను పాలించుచు దిక్కులను 

పట్టి యుంచుచున్న వి. 

పూర్వాం దిశం ధారయతే సురూపా నామ సౌరఖీ, 

దక్షిణాం హంసికా నామ ధారయత్యపరాం దిశమ్. 8 

తూర్పుదిక్కును సురూవః దక్షిణవిక్కు.ను హంసిక యను సురఖి 

కూతుం[డు మోయుచున్నారు, 

ర. పుష్పితస్య .- తెల్లగానున్న ఆని భావము; వర్యన్లమ్ - ఒడ్డు |ప్రదేళ 

మును;. అనువేష్షితమ్-నురుగుతో చుట్టియన్న; పిశ నః - (తావుచున్న - 

ఆదరముతో చూచుచున్న అని భావము. 
6, ఇందు చెప్పిన ఫేనపులు వేరని యెరుగదగును, 
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| పశ్చిమా వారుణీ దిక్చ ధార్యతే వై సుభదయా, 

మహానుభావయా నిత్యం మాతలే విశ్వరూపయా. 9 

వరుణుని దగు పడమటిదిక్కును మహానుభావురాలు, మంగ ళస్వరూపిణీ 
యగు విశ్వరూప యను గోవు మోయుచున్నది. 

'.... సర్వకామదుఘా నామ ధేను ర్ధారయతే దిశమ్, 
ఉత రాం మాతలే ధర్మారం తథై లబిలసంజ్ఞితామ. 10 

కుబేరుని దైన ఉత్తరదిక్కును ధర్మముతో కూడినదానిని సర్వ 
కామదుభఘ ఆను గోవు ధరించుచున్న ది. 

ఆసాం తు పయసా మిశ్రం వయో నిర్మథ్య సాగరే, 

/ మన్ధానం మన్లరం కృత్వా దేవై రసురసంహితై 8, 11 

ఉద్ద్భ్రతా వారుణీ లఖ్మీ రమృతం చాపి మాతలే, 

ఉచ్చైః[ శవా శ్చాశ్యరాజో మణిరత్నం చ కౌసుభమ్. 12 

పీసి పాలు కలిసిన పాలసము[ దమును దేవతలు, రాక్షసులు కలసి 

మందరమును కవ్వముగా చేసికొని చిలికి, సుర, లక్ష్మి, అమృతము, ఉచ్చై[శ్శవ 
మను (శేష్టమగు గుజ్జమును, మణు లలో గొప్పదియగు కౌసుభ మును వెలికిదీసీరి, 

సుధాహారేషు చ సుధాం స్వధాభోజిషు చ స్వధామ్, 

అమృతం చామృతా శేష సురఖీ షరతే పయః. 18. 

సుధను భుజించువారికి సుధను, స్వధను ఆహారముగా గొనువారికి 

స్వధను, అమృతము తినువారికి అమృతమును ఈ సురభి పాలరూపమున 
కురియును, 

అత గాథా పురా గీతా రసాతలనివాసిభిః, 

హౌరాణీ శ్రూయతే లోకే గీయతే యా మనీషిఖిః. 14 

10. ఐలదీలసంబ్ఞితామ్ _ 'ఇలదిలి కుబేరుని తల్లి. కావున కుబేరుని ఐలబిలు 

డందురు. అతనికి సంబంధించినది _ ఉత్తర దిక్కు... 

11. అసురనంహితె & _ రాషసులతో రూడిన, 
he 



222 శ్రీ మహాభారతము 

ఈ లోకము విషయమున రసొతలమున నివసించువారు పొడుకొను గాథ 

యొకటి కలదు. అది పరాజరూవమున భూలోకమున వండితులు పొడుకొనగా 

వినవచ్చుచున్న ది. 

న నాగలోకే న స్వర్గే న విమానే |త్రివిష్టపే, 

పరివాసః సుఖ సాదృ్భక్ రసాతలతలే యథా. 15 

ఈ రసాతలముపై నివసించు సుఖము వంటిది నాగలోకమున గాని, 

స్వర్గమున గాని, దేవతల విమానమున గాని లేదు. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగవర్యణి భగవద్యానపర్వణి 

మాతలివరా న్యేషజే ద్య్యధికశతత మో౭.ధ్యాయః. 

ఇది (క్రీమహాభారతము ఉద్యోగ పర్వమున భగవద్యానపర్వమున 

మాతలి వరుని వెదకు కథయందు నూటరండవ అధ్యాయము. 



(త్య ధిక శతత మో ఒధ్యాయః 

నూటమూడవ అధ్యాయము 

నాగలోక న్ల నాగాసొం సర్షనం, నొగరుమారేణ నుముఖేన నహ 

న్వకన్యాయా! పరిణాయం కర్తుం మూత లే ర్నెశృయ8. 

నారదుడు నాగరోరఘునందరి నాగులను పర్ణించుట, నాగకుమారుడగు 

సుముఖునితో తన విజ్ఞరు 'పెంద్రి చేయుటరు మాతలి నిశ్చయించుట. 

నారద ఉవాద ౬ నారదు డిట్టు పలిను, 

ఇదం థోగవథీ నొమి తీ చాసుకిపాలిణ్ర, 

మాటి. యాద్భశీ దేవరాజస్య పురివర్యాఒమరావతీ, 

త్ ఖల అ an £ న క "9 « ఇది భోగవతి యను పట్టబము.. బాసుకి ధని పీలిక. దేవతల (పభువు 

ఇంద్రుని (శేష్టమగు పురము అమరావతి వంటిని, 

తోకమెల కొనియాసు టి పస్సుతో నసపామంతో పాడిన ఈ భూమి 
య ns 

oy oe కుళ్ళ చ. |. ww ” i తీ నంతటిని అన్నిఎళట యుంయుటిన్న సతు లస ఉిలిగో యిందచుని డు. 

శ్వేతాచ అనిఖభారిలో చివ్యాఖభరణు యూత, 

సహసం భాతయస మూరొా0 ఉ్పల*టిహో మహాబల. నె 
mas 10 

ఈయన  వెండికొండవంటి ఉరారము అనాడు. ఏవ్యములగు భూష 

ణములు ధరించినవాడు. చేయితఎటు గలవాటు, ::స్టలలపంటి నాలుకలు గల 

వాడు, గొప్పబలము రభివొడు, 

ప శ్వేతాచల రయ బే బం మ ర్వతము, 
జ. 
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ఇహ నానావిధాకారా నానావిధ విభూషణా 9, 

సురసాయాః సుతా నాగా నివస ని గతవ్యథాః. / 

ఇందు అనేకవిధములగు రూపములతో సెక్కుతీరులగు ఆభరణములను 

ధరించి, ఏ బాధయు లేని, నాగులు సురస యను నామె కొడుకులు నివసింతురు, 

మణిస్వసికచ [కాజ్కాః కమణ్ణలుకలక్ష ణాః, 

-సహ్మససంఖ్యా బలినః సర్వే రౌదాః స్యభావతః. ర్ 

మణులు, స్వ స్తికములు, చ[క్రములు కమండలువు గురులుగా గలవారు, 

గొప్పబలము గలవారు, స్వభావము నుబట్టి భీతి పుట్టించువారు నగు వేలకొలది 

నాగు లీందు గలరు. 

సహ్మసశిరసః కేచిత్ కేదిత్ వల్బాశతాననాః, 
కతశీర్షా స్తథా కేచిత్ కేచి త్రిగిరసోఒపి చ. 6 

వేయితలలవారు కొందరు, ఆయిదువంవల నోళ్ళవారు కొందరు, నూరు 

తలలవారు కొందరు, మూడుతలఎవారు మజికొందరు. 

ద్వివబ్బుశిర సః కేచిత్ కేచిత్ స పముఖా సథా, 

మహాభోగా మహాకాయాః పర్వతాభోగభోగినః, 7 

వదితలలవారు కొందరు, ఏడుముఖములవారు కొందరు, "పెద్దపడగలు, 

పెద్దదేహములు కలవారు ఇందు గలరు, కొండకొమ్ములవంటి పడగలుగల 

వారును గలరు, 

బహూసీహ సహసాణి _పయుతా న్యర్చుదాని చ, 

నాగానా మేకవంశానాం యథాశేష్టం తు మే శృణు. 8 

ఒకే వంశమున పుట్టిన నాగులు ఎన్నో వేలసంఖ్యలో పదిలక్షల, వంద 

లక్షల సఖ్యలో ఉన్నారు. వారిలో ముఖ్యులను జెప్పెదను. వినుము. 

వాసుకి సక్షక శ్చెవ కర్కోటక ధనక్షయా, 

కాలీయో నహుష శైవ కమృ్బలాశ్వతరా వుభొ. రి 

' వాసుకి, తక్షకుడు, కర్కోటకుడు, ధనంజయుడు, కాశీయుడు, 
నహుషుడు, కంబలుడు, అశ్వత రుడు, విన నకి 

7. _పర్వతాభోగభోగినః _ కొండకొమ్మువంటి పడగ గలవారు. 



హంకుజో మణి రాణ సథె వాహారణు బో బాబ్యాకుళై మలు రాగ సభై వాపూరణ. ఖగ 8, 

వామన శెలప తశ్చ కుకురః కుకుణ సథా. 10 
యూ. అనీ 

బాహ్యకుండుడు, మణినాగుడు, అపూరణుదు, ఖసడు, వామనుడు, వం 

రుడు, రుకుణుడు. ., 

ఆరంకో ననక శ్చెవ తథా రలశపోతరా, 
ది శఉా 

8 పిఖిరకో నాగ శైరావత సథా. 1 
యొ రు అనో 

బో గో జం అబల a Vaan MEI ల న , A [) nM A, లో 

ఆర్యకుడు, నందికుదు, చఅకుదు, వితరదుడు, ౩ అసకుడు, పింజర కును, 
A 

Sal 

బరావతుదు,.. 

సుమసోముఖో దథిముఖః శజో నస్టోపనన్షరౌ, 
గి 

షీ Su Bs | ఒప 
ఆ వః కోటరర శ్బెవ శిఖీ నిష్టారిక స్తథా, 12 

pr) స pe 

సుమనోముఖుడు, దధిముఖుడు, స్రంభఖుడు, సందుదు, ఉపగందకుడు, 

ఆప్తుడు, కోటరకుడు, శిఖి, నిష్టాంరుడు... 
అట 

తితిరి ర సిభ[దళ్చ కుముదో మాల్య పిణక'ః, 
అలనే గ డ 

దౌ వద్శొ పుణరీకశళ్న పుషో ముదరవరకః. |  వద్మా పుణరీకశ్చ పుష్ప ముద్గరవర్ష కః 3 

తితిరి, హ సిభ[చుడు, రుముదుడు, మాల్యపిండరుడు, ఏద్ము బీదరు, 
వాటే par) oe టి 

పిజ్ణారో భల్వవ్యతశ్చ మూషిరాదః శిరీషక:,. 14 

శ ల్సి న ర కు జో అట జట జర ఉల అట ర లీ Gms Nn", గ 
చ్ రనీరుటు, అనది రుడు, సంద్భృుత్తుటు, పతులు), DIT, ౮౮ 9 

కలత గ 
uy 2 చ A 

పతుదు, మూట కొడుయుు, శిగీషపడు, sabe 

దినీవః శజుకీరళ్చ జ్యోతిష. ౬థాపరాటిత, 

ఖి i 

కొరవ్యో ధృతరాష్ట్రిశ్చ రువబరః రుళక స్తథా. 15 
ir 

/ 
అజో 

1 నో | స్ cr న. ్న జ టి లట టో దిలీపుడు, శంఖరుడు, జ్యోతిష్యుడు, ఆఅపరాజీతు ఈ, 
యనే 

లీ లే టో నో WW yr, gn 

రాష్ట్ర9డు, సపబరుదు, సునరుడు, =, 
(A) 

SMB.16 (1) 

“a ల జ టీ 
లికి లం; Ee 
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విరజా ధారణ శైవ సుబాహు ర్ముఖరో జయః, 

బధిరాన్లౌ విశుణిశ చె విరసః సురస నథా. 16 

విరజుడు, వాడుక, సుబాహువు, ముఖరుడు, జయుడు, బధిరుడు, 

ఆంధుడు, వినండి, సుడు, సురసుడు, * =. 

rad a టో ఇది ఇ గాం ౧ ఏతే చాన్యే చ బహవః కశ్యప స్యాత్మజాః స్మృతాః, 

మాతలే పశ్య యద్య్యత క్షి తే రోచతే వరః. 17 

పేరును మరియు చాబహుంది రశపుని తుమారులగు నాగులు గలరు, 

మాతలీ ! వీరిలో నీకు నచ్చిన వలు చున్న చో చూచికొనుము, 

ల్ స ణి ణా. దీ, కణ ఉవాచ = ణు డిట్టు చెప్పెను. 

మాతలి సేక మవ్య[గః సతతం సంనింక్య టై, 

ప్మపచ్చ నారదం త్మత పీతిమానివ చాభవత్. 18 

జోరు జ్ఞ జి రు న్న స ణా ఇ స D2 en An 

మాతలియు కనివై స్స ఎసేపు, దృష సిలిపి చూచి, (బతి పొందినట్టయి 

నారదు నిటదిగగ . 
(ns) 

మాతలి రువాచ - మాతలి బుట్టనెను. 

స్టితో య ఏష పురతః కె కౌరవ్య స్యార్యకస్య తు 

ద్యుతిమాన్ దర్శనీయశ్చ కె స్యెష కులనన్షనః. 19 

ఇదిగో నాముందు నిలిచియుండెనే, యాతడు చక ని తేజస్సుతో చూడ 

ముచ్చట గొలుప్పచున్నాడు. ఇతడు కెొరవ్యుని రులమువాణా ? అర్యరుని కులము 

కః పితా జనసీ చాస్య ప శమ స్యెవ భోగినః, 
స్ న 

వంశస్య కమ్యైష మహాన్ కేతుభూత ఇవ స్థితః. 20 
“ఇతని తలిదం[డు తెవరు? ఏ నాగరులమువాడు? ఏ వంగమునరు 

పీకు గొప్ప పతార వలె ఓప్పి నో స్నవాచు 2 

(పణిభ నేన థె ర్యేణ రూపేణ వయసా చ మే, 
నూ. 

మనః దవిషో దేవరే గుణ కేశ్యాః వతి ర్వర 8, 21 
ట య 

ఆర్ధ, ధైర్యము, రూపము, (పాయము అనువానితో వీడు నా మనస్సు 

చొక్చెను దేవరీ! ఈతడు గుణకేశికి తగిన భర, 
ఫు 



కణ్వ ఉవాచ ౬ కణ్వు డిట్టు చెప్పెను. 

మాతలి౦ [పీతమనసం దృష్ట్వా సుముఖదర్శనాత్, 

నివేదయామాస తదా మాహాత్మ్యం జన్మ కర్మ చ, 22 

మొగమును చూచియే మాతలి డ్రి ని నిండిన మగసుతో నున్నాడని 
యెరిగి నారదు తంత నా కుమారుని మహిమ సు, పుట్టుకను, వ ప్రతిని గూర్చి వివ 

రించెను. 

నారద ఉవాచ ౬ నారదు డిట్టు చెప్పెను. 

ఐరావతకులే జాతః సుముఖో నామ నాగరాట్, 

ఆర్యక స్య మతః పౌత్రో దౌహి(త్రో వామనస్య చ, 298 

Ww 4 

వీడు బరా వతరుంయుక పుట్టినవాడు, సుముఖు డను పేరు గల నాగరాజు, 

ఆర్యకుని కొడుకు కొడుకు, వామనుని కూతు కొడుకు, 

ఏతస్య హి పితా నాగ శ్చికురో నామ మాతలే, 

న చిరా దై్యనతేయేన పజ్బుత్వ మువపాదిత:, బి4 

సీని తంగడి చికురు డను నాగుని ఇటీవల గరుత్మంతుడు చంపెను. 

తతో౬(బవీత్ పీతమనా మాతలి ర్నారదం వచః, 

ఏష మే రుచిత సాత జామాతా భుజగో తమః. లిస్ట్ 

(పీతి చెంచీసు మగన్సుగల మాతలి నారదునితో నిట్లు వథిశససు; *తొతా ! 

ఈ నాగరాజు నొఠు దాగా నచ్చిన అల్లుడు" = 

[(క్రీయతా మ్మత యత్నో వై [పీతిమా నస్మ్యనేన పై, 

అస్మె నాగాయ వై దాతుం [పియాం దుహితరం మునే, 20 
ఈ క. wo 

ఓ ముసీ ! ఇందు (ప్రయుత ఇయు చేయదగును. ర నాగునగు ని స 

నిచ్చుటరు నేను మిక్కి, లి | పీఠితో ఉన్న్ ను 

ఇతి శ్రీమహాభార తే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యాన పర్యణి 

మాతలివరాన్వేషఖే [త్య థికశతతమో ౬ధ్యాయః, 

౬ పు ( వ er త 4 
ఇది (శ్రీమవ భారము ఉద్యో గవర్యమున ఖభగవద్యానపర్వ మును 

జ మాతలి వరుని వెదకుట యను కథయందు నూటమూడవ అధ్యా, 

5 a 0 
మా మాలా ట్ల క 



చతుర ధిక శ శతత మోజఒధ్యాయః 

నూటనాలుగవ అధ్యాయము 

నాగరాజార్యకస్య సమ్ముఖే సుముఖేన సహ మాతలికన్యాయాః 

పరిణయార్థం నారదస్య (ప్రస్తానః; మాతలిప్రథృతిఖి రినే]ణ సుముఖాయ 
దీరాయుష్య[ప్రదొపనం, గుణ శేశీ నుముఖయో ర్వివాహశ్చ. 

ఖు ళు 

నాగరా జగు ఆర్యకునియొద్ద నుముఖునితో మాతరికన్యకు వివాహము 

చేయుమని నారదుడు ప్రస్తావన చేయుట; మాతరి మున్నగువారు ఇం[దునితో 

నుముఖునకు దీర్ణాయుర్జాయ మిప్పించుట; గుణశేశీసుముఖుల వివాహము. 

శ ల చూ 

[కణ్వ ఉవాచ - కణ్వు డిట్లు చెప్పెను. 

మాకలే ర్యచనం _ఫత్వా నారదో మునిస త్రమః, 

అబవీ న్నాగరాజాన మార్యుకం కురుననన. 
య 

కుచునంచ నా! మాతలిమాట్ నిని ముని | శేష్టునగఏ నారదుడు నాగరాజగు 

ఆర్యకునితో ఇటు పలికెను | 
౧ 

నారద ఉవాచ _ నారదు డిట్టు పలికెను, 

సూతోఒజయం మాతలి ర్నామ శడ్రస్య దయితః సుహృత్, 

ఫచిః శీలగుణో పేత సే సేజస్వీ వీర ర్యవాన్ బలీ. 1 

ఈయన మాతలి. ఇం|దునకు (పియుడు, మి[తమునైన సారథి. వరి 

పదుడు, మంచి స్వభావము, గుణములు 3లఅవాడు. తేజము, వీర్యము, బలము 

శక స్యాయం స సఖా చైవ మస సారథి రేవ చ, 

ఆల్బా నర్మ పభావళ్ళ్చ ఐ వాసవేన రణే రణే, బి 

దేవేం[దున కీతడన్న (పాణము, ఇత డాతనికి మంతి, సారగనియు. 

యుష్ట న లన్నెం టను కొంచె మటునిటుగా ఇందు సంతటివాడు; 
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అయం హరిసహ| సేణ యుక్షం జైతం రథో త్తమమ్, 

దేవాసురేమ యుద్దేమ మన సైవ నియచ్చతి. లి 

“దేవదానవుల యుద్ధ ములలో సీతడు వేయి గుజ్జములు పూన్చిన, జయము 

పొందు (థ్రేష్టమగు రథమును మనిసుతోనే అదుపులో నుంచుకొనును'. 

అనేన విజితా నశ ర్లోర్భ్యాం జయతి వాసవః, 

అనేన బలభిత్ పూర్వం (పహృతే [పహరత్యుత. 4 

“ముం దీతడు గుజ్జిములతో గెలిచినవారిని ఇందుడు చేతులతో గెలుచును, 

ముం దీతడు కొట్టినవానిని బలా రి చావగొట్టును', 

అస్య కన్యా వరారోహా రూపే జాసదృశీ భువి, 

సత్యశీలగుణో పేతా గుణ కేశీతి విశ్రుతా, 5 

ఈయనకు చక్కని కూతురు గంచు. రూవములో ఆమె కీడై నవారు 

భూమిలో లేరు. సత్యము, నీలము, గుణము కలిగిన ఆయమను గుణకే? 

యందురు', 

జో రీ న్ భా ల 

తస్యాస్య యత్నా చ్చరత సె)లోక్య మమరద్యుతే, 

సుముఖో భవతః ప్యొతో రోచతే దుహితుః పతిః, 8 
పని బూని మూడులోక ములు తిరుగుచున్న అట్టి యోయనకు నీ మనుమడు 

సుముఖుడు, ఓ ఆమ రన్యుతీ! తన రూతునరు వరుడుగా నచ్చెను. 

యది తే రోచతే సమ్యగ్ భుజగోతమ మా చిరమ్, 

[(కియతా మార్యక శివం బుద్ధి కన్యావరిగ హే, 7 

ఓ భుజగరాజు! ఆర్యరా! సీ రిప దాగా సచ్చినదిో నను పెంటనే కస్యను 

(గహించుటలో మనసు పెట్టుము. టిలసింప వలదు 

యథా విష్ణుకులే లక్ష్మీ ర్యథా స్వాహా విభావసో;ః, 

కులే తవ తథ వాస్తు గుణ కరీ సుమధ్యమా. 8 

విష్ణునింట అత్ని వలె, అగ్నియింట స్వాహాదేవి వఖె సీయింట చక్కని 

చుక్క గుణకేశి నిలుచుగాక! 
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పౌ త్రస్యారే భవా౦ స్తస్మాద్ గుణ కేశీం దతీచ్చతు, 

సద్భశీం (పతిరూవస్య వాసవస్య శచీమివ, రి 

“అపురూప్తుడైన నీ మనుమనికి దేవేం్యద్రునకు శోచీదేవివలె గుణకేశిని 

భార్యగా నీవును ఇష్టవడుము. 
పితృహీనమపి హ్యేనం గుణతో వరయామహే, 

బహుమానాచ్చ భవత సథై వైరావతస్య చ. 10 

నీయందు, ఐరావతునియందు ఉన్న మన్నననుబట్టి తంఢ్రిలేనివా 
డైనగు ఈ బాలుని వరించుచున్నాము”. 

సుముఖశ్చ గుణై కవ శీలశౌచదమాదిధిః, 

అభిగమ్య స్వయం కన్యా మయం దాతుం సముద్యతః. 11 

మాతలి స్తస్య సంమానం కరు మరొ భవానపి. 

'సుముఖుడును శీలము, శుద్ధి, ని(గహము, మున్నగు గుణములతో 

అలరారుచున్నాడు. కొవుననే ఈ మాతలి తనకు దానై వచ్చి తన కన్య నిచ్చుటకు 

సిద్ధముగా నున్నాడు, సీ వాతనిని మన్నింపదగును.' 

కణ్వ ఉవాచ = కణ డిట్లు చెప్పెను. 

స తు దీనః పహృష్టళ్చ ప్రాహ నారద మార్యకః, 12 
[వియమాణే తథా పొతే పుత్రే చ నిధనం గతే, 
కథ మిళ్ళామి దేవర్షె గుణ శేశీం స్నుషాం (పతి. 18 

అంత నా ఆర్యకుడు తన మనుమని వరించుటకు వచ్చిరని ఒక (పక్క 
ంగిపోవుచునే, కొడుకు మర ణించెనని విచారించుచు 'దేవర్షీ ! గుణకేశిని కోడలుగా 

నట్లు కోరుదును?' అనెను, 

ఆర్యక ఉవాచ . ఆర్యకు డిట్టు పలికెను. 

నమే నైత దృహుమతం మహర్షే వచనం తవ, 

సభా శక్రస్య సంయుక్రః కస్యాయం నేప్పితో భవేత్. 14 

మహర్షీ! ఈ నీ మాట నాకు మన్నింపరానిది కానే కాదు. దేవేం[దుని 
(పాణమి[త్రము చుట్టము అగుట నెవడు వాంభింపడు? 
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పౌ త్రస్యారే భవా౦ స్తస్మాద్ గుణ కేశీం దతీచ్చతు, 

సద్భశీం (పతిరూవస్య వాసవస్య శచీమివ, రి 

“అపురూప్తుడైన నీ మనుమనికి దేవేం్యద్రునకు శోచీదేవివలె గుణకేశిని 

భార్యగా నీవును ఇష్టవడుము. 
పితృహీనమపి హ్యేనం గుణతో వరయామహే, 

బహుమానాచ్చ భవత సథై వైరావతస్య చ. 10 

నీయందు, ఐరావతునియందు ఉన్న మన్నననుబట్టి తంఢ్రిలేనివా 
డైనగు ఈ బాలుని వరించుచున్నాము”. 

సుముఖశ్చ గుణై కవ శీలశౌచదమాదిధిః, 

అభిగమ్య స్వయం కన్యా మయం దాతుం సముద్యతః. 11 

మాతలి స్తస్య సంమానం కరు మరొ భవానపి. 

'సుముఖుడును శీలము, శుద్ధి, ని(గహము, మున్నగు గుణములతో 

అలరారుచున్నాడు. కొవుననే ఈ మాతలి తనకు దానై వచ్చి తన కన్య నిచ్చుటకు 

సిద్ధముగా నున్నాడు, సీ వాతనిని మన్నింపదగును.' 

కణ్వ ఉవాచ = కణ డిట్లు చెప్పెను. 

స తు దీనః పహృష్టళ్చ ప్రాహ నారద మార్యకః, 12 
[వియమాణే తథా పొతే పుత్రే చ నిధనం గతే, 
కథ మిళ్ళామి దేవర్షె గుణ శేశీం స్నుషాం (పతి. 18 

అంత నా ఆర్యకుడు తన మనుమని వరించుటకు వచ్చిరని ఒక (పక్క 
ంగిపోవుచునే, కొడుకు మర ణించెనని విచారించుచు 'దేవర్షీ ! గుణకేశిని కోడలుగా 

నట్లు కోరుదును?' అనెను, 

ఆర్యక ఉవాచ . ఆర్యకు డిట్టు పలికెను. 

నమే నైత దృహుమతం మహర్షే వచనం తవ, 

సభా శక్రస్య సంయుక్రః కస్యాయం నేప్పితో భవేత్. 14 

మహర్షీ! ఈ నీ మాట నాకు మన్నింపరానిది కానే కాదు. దేవేం[దుని 
(పాణమి[త్రము చుట్టము అగుట నెవడు వాంభింపడు? 
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వీని ఆయ వెంత మిగిలెనో నేను తెలిసికొందును. సువర్గుని దెబ్బ కొట్టుట 

కును పయత్నింతును, 

సుముఖశ్చ మయా సార్ధం దేవేశ మభిగచ్చతు, 

కార్యసంసాధనార్థాయ స స్వసి తేఒస్తు భుజంగమ! 21 

సుముఖుడు ఈ కార్యము సాధించుటకై నాతోపాటు దేవేంద్రుని. కడకు 
రావణయును. నాగరాజా ! నీకు శుభ మగుగాక !' 

తతస్తే సుముఖం గృహ్య సర్వ ఏవ మహౌజసః, 

దదృశుః శ క్రమాసీనం దేవరాజం మహాద్యుతిమ్. 22 

అంత ఆ గొప్పబిలము గల వారందరు సుముఖుని తీసికొని గొప్ప తేజ 

సుతో కూర్చున్న దేవరాజు దర్శనము చేసికొనిరి, 

సజ్జత్యా తత్ర భగవాన్ విష్ణు రాసీ చ్చతుర్భుజః, 
తత సత్ సర్వ మాచఖ్యౌ నారదో మాతలిం (పతి. 28 

అప్పు డచట నాలుగు భుజముల వాడగు విష్ణువు కూడ ఉండుట తట 

స్టీంచెను, అంత నారదుడు మాతలిని గూర్చి యంతయు చెప్పెను 

వైశమృాయన ఉవాచ _ వైశంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

తతః పురన్లరం వివ రువాచ భువనేశ్వరమ్, 

అమృతం దీయతా మస్మై |క్రియతా మమరైః సమః. వో 

అంత విష్ణువు లోకముల కధిపతి యగు దేవేం[దుని చూచి యిట్టు పలి 

శెను. దేవేం[దా! ఈ బాలు కమృత మొసగుము, వీనిని దేవతలతో సమాన 

ముగా చేయుము 

మాతలి ర్నారద శైవ సుముఖశ్చెవ వాసవ, 

లభనాం భవతః కామాత్ కామమేతం యథేపష్పితమ్. విర్ 

వాసవా ! మాతలియు నారదుడును, సుముఖుడును నీ యిచ్చ వచ్చినట్లే 
కోరిన కోరికలు పొందుదురు గాక ! 

పురన్గరో ఒథ సజ్బోంత్య వై నతేయపరా క్రమమ్, 

విష్ణుమే వావీ దేనం భవానేవ దదాత్వితి. 20 
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అంత నా యింధ్రుడు గరుత్మంతుని పరాక్రమమును మనసున తలపోసి 
వారి కోరికల నీవే తీర్పుము ఉసి విష్ణువుతో వలికెను. 

విషు రువాచ _ విష విటనెను. 
fa ల ల 

ఈశ స్వం సర్వలోకానాం చరాణా మచరాశ్చ యే, 

త్వయా దత మద తం కః కరు ముత్సహతే విభో. 27 

వపభూ! నీవు జంగమములు, స్థావరములు నగు సర్యలోకములకు 
ఈశ్వరుడవు. సీ విచ్చినవ కాదనదలచువా డెవ్వడు ? 

(పాదా చృక సత సస్మె వన్నగా యాయు రుతమమ్, 

న తేన మమృత్మప్రాళం చకార బలవృ|త హో. 28 

అంత దేవేం[దుడు వానికి ఉత్తమమగు ఆయువు నొసగాను, కాని అమృ 
తమును మా(త్ర మొసగలేదు. 

లబ్ద్వా వరం తు సుముఖః సుముఖః సంబభూవ హ, 

కృతదారో యథాకామం. జగామ చ గృహాన్ పతి. 29 

సుముఖుడు, వరము సొంది చక్కని మోముతో అలరారెను. తన యిచ్చ 

మేరకు వివాహమాడి యింటికేగను, 

నారద స్వార్యక నైవ కృతకార్యౌ ముదా యుతౌ, 
అభిజగ్మతు రభ్యర్చ్య దేవరాజం మహాద్యుతిమ్. 80 

పనులు దీరిన నారదురును, ఆర్యగుడును, సంతసించి గొవృ తేజస్సుగల 

దేవరాజును పూజించి తమతాసుల “రిగిరి. 

ఇతి (బ్రీమహాభారలే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

మాతలివరాన్వేషణే చతుర ధిక శతత మో౬ఒధ్యాయః. 

ఇది (్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున భగవద్యానపర్యమున మాతలి 

పెండ్జికొడుకును వెదకుట యను కథగల నూటనాలుగన అధ్యాయము. 

wr SO te 



పజ్బాధిక శతత మో ఒధ్యాయః 

నూటఅయిదవ అధ్యాయము 

శ్రీ విష్ణునా గరు డగ ర్యన్య థక్షునం 

దుర్యోధనేన కణ్యమునే రుపదేశస్యావహేలన మ్, 

శ్రీ విష్ణువు గరుడుని గర్వము త్రుంచుట, 

దుర్యోధనుడు కణ్యముని ఉపదేశమును వెక్కిరించుట. 

కణ్య ఉవాచ = కణ్యు డిట్లు చెప్పెను, 

గరుడ స్మత శుశ్రావ యథావృ త్రం మహాబలః, 

ఆయుః్యపదానం శక్రేణ కృతం నాగస్య భారత. 1 

ఇం|దుడు నాగకుమారున కాయువు నొసగిన వృత్తాంత మున్నదున్నట్లు 

గొప్ప బలముగల గరుడుడు వినెను. 

సక్షవాతేన మహతా రుద్ధ్వా (తిభువనం ఖగః, 

సువర్గః పరము కుద్దో వాసవం సముపాద్రవత్. ye 

అంత నా పక్షిరాజు గొప్పదియగు రెక్కల గాలితో మూడు లోకములను 

బిగించి పరమకోవముతో ఇందుని కడకు వగువెలెను, 

గరుడ ఉవాచ _ గరుడు డిట్టు పలికెను. 

భగవన్ కిమవజానా ద్వ తిః |పతిహతా మమ, 
ణః లా 

కామకారవరం దత్యా పునశ్చ లితవా నసి, లి 

“ఏకుయ్యా! భగ వానుణా! నన్నీ సడింది నా నోటిముందు రూటిని ఏల 

లాగివై చితివి? ఇష్టము వచ్చినట్లు (పవ ర్తింపునుని వరమిచ్చి మరల రదిలిపోతి 
వేలి? 

లీ. కామకారవరం . ఇష్టము వచ్చినట్లు (పవ ర్తింపవచ్చు నను వరమును, 



భగవద్యానపర్వము 28 
Wy 

నిసర్గాత్ సర్వభూతానాం సర్వభూలేశ్వ రేణ మే, 

ఆహారో విహితో ధ్య్మాతా కిమర్థం వార్యతే త్వయా. bh 

(పాణులన్నింటికి సహజమైన తీరున సర్యభూతములకు |పభువగు 

(బ్రహ్మ నా కీ తిండి ఏర్పరచెను. దానిని సీవేం అడ్డుకొ ందువు? 

వృత శ్చైవ మహానాగ;ః స్థాపితః సమయశ్ళ్చ మే, 

అనేన చ మయా దేవ భ ర్రవ్యః వసవో మహాన్. ర్ 

నే సీ పెనుబాము నెన్నుకొంటిని. కట్టుబాటుకూడ చేసికొంటిని, దీనితో 
గదా నేను పెద్దదియగు నా సంతానమును పోషించుకొనవలయును. 

ఏతస్మింసు తథాభూలే నాన్యం హింసితు ముత్సహే, 

[క్రీడ సే కామకారేణ దేవరాజ యథేచ్చకమ్, 6 
వీ డిటయినచో మరియొకని చంపనొలను, దేవరాజా! యిషము వచ్చినట్లు 

య ౧ ట్ నక 

కామకారునితో ఆటలాడెదవా ? 

సోఒహం పాణాన్ విమోజ్యామి తథా పరిజనో మమ, 

యే చ భృత్యా మమ గృహే (ప్రీతిమాన్ భవ వాసవ. 7 

అట్టి నేను, నాకుటుంబము, నాయింట గల పరిచారకులు అందరము 

(పాణములు వదలెదము,. వాసవా! నీవు సంతోషింపుము, 

en] al ఒల్లో న ళు గస ఉం ఏత చ్చైవాహ మర్దామి భూయశళ్చ బలవ తహన్ , 

తై 9లోక్య స్యేశ్వరో యో౭.హం పరభృత్యత్య మాగతః. 8 

బలవృ|త్రానురుణను చంపిన యిం(దా! ఇదియును నాకు తగినదే లెమ్ము. 

మూడు లోకమునకు (పథువు నైన నేను మరిమొకనికి దాసుడనై తిని, 

త్వయి తిష్టతి దేవేశ న విష్ణుః కారణం మమ, 

తై 9లోక్యరాజ రాజ్యం హి త్వయి వాసవ శాళ్య తమ్. 9 

దేవరాజు! నీ వుండగా నారు విష్ణువుతో పనియేమి? ఏలయన ములోక 
౧ 

ముల నేలువాడా! భఛాశ్వతమగు రాజ్యము సీయందు గదా నిలిచియున్న ది, 

8. కొమకారేణ _ ఇష్టము వచ్చినట్టు (పవ రింవరలవానితో, సల టున్న 
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మమాపి దక్షస్య సుతా జననీ కశ్యపః పితా, 

అహమ వ్యుత్స హే లోకాన్ సమనా ద్యోథు మంజసా, 10 

నా తల్లియు దక్షుని కుతురే. తండి కళ్యపుడే, నా శక్తితో నేనును 

లోకముల మోయ నుంకింతును, 

అసహ్యం సర్వభూతానాం మమాపి విపులం బలమ్, 

మయా౭౬పి సుమహత్ కర్మ కృతం దై తేయని(గహే. 11 

భూతములన్ని యు తట్టుకొ నలేని గొప్ప బలము నాకును గలదు. దితి 

కొడుకుల నణచునాడు నేనును ఘనకార్య మాచరించితిని. 

[శుత(భ్రీః శత సేనశ్చ వివస్వా [నోచనాముఖః, 
(పసృతః కాలకాక్షశ్చ మయాపి దితిజా హతాః, 12 

(సత (శి; (శత "సేనుడు, ఏవస్యంతుగు, రోచనాముఖుడు, ప్రసృతుడు, 

కాలకొకుడు అను రక్క_సులను నేనును చంపితిని, 

యత్తు ధ్వజస్థానగతో యత్నాత్ పరిచరామ్యహమ్, 

వహామి చై వానుజం తే తేన మా మవమన్య సే, 18 

నేను ధ్వజముననుండి నీ తమ్ముని (శ్రద్ధతో సేవించుచున్నాడ ననియు, 
వాహనముగా మోయుచున్నాడననియు తలచి నన్ను అవమానించుచున్నా వేమో। 

కో౬న్యో భారసహో హ్యస్తి కో౬న్యోఒస్తి బలవ తరః, 

మయా యో౭హం విశిష్టః సన్ వహామీమం సబాన్గవమ్, 14 

నాకంటె బరువుమోయువాడు, మిక్కిలి బలము కలవాడు మలిమొకడు 

కలడా? కావుననే నేను మిన్ననై యీ సీ తమ్ముని బంచఛుప్పలతో పాటు మోయు 

చున్నాను. 

అవజ్ఞాయ తు య తేఒహం భోజనా ద్య్యవరోపితః, 

ఈల అల ఒల్లో తేన మే గౌరవం నష్టం త్వత శ్చాస్మాచ్చ వాసవ. 16 

నన్ను చులకన చేసి నా నోటిముందు కూడు లాగివై చికివి, దానితో సీ 
వలనను నీతమ్మునివలనను నా పరువు పొడై పోయినది. 
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అదిత్యాం య ఇమే శాతా బలవి|క్రమశాలినః, 

త్వమేషాం కిల సర్వేషాం బలేన బలవ తరః. 16 

అదితికి పుట్టిన వీరందరు బలము, పరాక్రమము గలిగినవారే. ఈ 

యందరకు నీవు బలమున మిన్నపు కాటోలు! 
గ 

సో౬ఒహం పశ్షై కదేశేన వహామి త్వాం గ (తక్టమః, 

విమృశ త్వంశ | శనై సాత క్రో (zg నత బతవానితి. 17 

ఆ నేను అలువు సొలుపు లెరుగక రెక,.లోని కుక ముర త్రో నిన్ను 
gl 

మోయుదును. బాబూ! ఇందు బటపంతు డెవతో మెల్లగా సీషే ఆలోచించు 

జ . lat a ee ఇట కణ్వ ఉవాచ -_ కణుర్ష డిట్టు చెప్పెను. 
జ vd రట. స్ gt nn rrr sf we yn a 
స తస్య వచనం (మత్వా ఖగ న్య్యదర్యాదారుణమి, 

అతోభ్యం తభయం స్తార్థ్య మువాచ రథచ క్రభృత్. 18 

అట్లా ప పక్షి వలికిన & మ్మె త్రముంటివలె దారుణమైన పలుకు విని, ఎందును 

క్షోధ నెరుగని ఆ గరుడుని శోభ పెట్టుచు, చక్రపాణి యగు విష్ణు విట్టు పలికెను. 

గరుత్మన్ మన్య సే ఒత్మానం బలవ న్లం సుదుర్చలమ్, 

అల మస్మత్ సమక్షం తే స్తోతు మాత్మాన మణుజ. 19 

పక్షీ! మిక్కిలిగా బలము చచ్చిన సీవు గొప్పబలమున్న వాడివని తలచు 

చున్నావా? అందును నా ముందు గొ వలు చెప్పుకొ నుచున్నావు. బాలు చాలు, 

తె9లోక్యమపి మే కృత మళశక్తం దేహధార ఖే, 

ధారయే. 20 

“మూడు లోకములు కొట్టకట్లుకొ ని వచ్చినను నా దేవామును మోయ 

అహ మేవాత్మనాత్మానం వహామి తాం చ 

జొలవు, నన్ను నేనే మోసికొనుచున్నాను, నిన్నును మోయుచున్నాను. 

ఇమం తావన్మమైకం తం బాహుం సవ్యేతరం వహ, 

యద్యేనం ఖార స్యేకం సఫలం తే వికల్టితమీ. 91] 

ఏది? ఈ నా ఎనమచేతి నొర్క-దాసిని మాయుము. దీనిని మోసిసదో 

నీవు నిన్ను పొగడుకొనుట సఫల 

17. ఉదర)_దారుణమ్-ఉమె, తములువతె దారుణమన: తార౭మ్_.గ రుడుని, 
Cao అ తలి 

19, మస్యయ ఉత సటుంఅనుద్ ఓ సంధి అర్షిము, 



నిపపాత స న. హ్యలో నషచేతనః. రిల 

అంత నా భగవంతుడు వాని మెడమీవ తన చేతిని నిలిపెను. వాడును 

బరువునకు తాళలేక గింగిం లాతుచు ఒడ అకుగ క నేంగూలెను. 

యావాన్ హి భారః కృత్స్నాయాః పృథివ్యాః పర్వతై 8 సహ, 

ఏకస్యా దేహశాఖాయా స్తావద్భార మమన్యత. 29 

కొండలతో వాటు మొత్తము భూమి బరువంతయు ఆ యుక్క దేహ 

భాగ మునందే యున్నట్లు వాని వనిపించెను. 

న త్వేనం పీఠయామాస బలేన బలవ తర, 

తతో హి జీవితం తస్య న న వ్యనీనశ దచ్యుతః, 24 

నిజమునకు ఆ బంశాలి తన బలమంతయు నువయోగించి వానిని 

నొక్క-లేదు. ఆవిధముగా అచ్యుతుడు వాని (ప్రాణములు తీయలేదు 

వ్యాతాస్యః (స సకాయళ్చ విచేతా విహ్వలః ఖగః, 

ముమోచ ప్మతాణి తదా గురుభార |పపీడితః, బర 

ఆ సెనుభారమునకు మిక్కి_ర నలిగిన ఆ పక్షి నోరు వెళ్ళబెట్టి (క్రుంగి 

హోయిన దేహముతో, చేష్ట అలుడిగి గిలగిల కొట్టుకొనుచు రెక్కలు రాల్చెను, 

స విష్ణుం శిరసా పత్నీ ప్రణమ్య వినతాసుతః, 

వచం విహ్యలో దీనః కిజక్సీ ద్యచన మ।బవీత్ 26 

అంత నా ఎనతకొడురు విష్ణువునకు తలతో (వణమిల్రి, చేష్ట లుడీగి 

దీనుడై కొంచెముగా నిట్లు పలికెను. 

భగవన్ లోకసారస్య సద్య శేన వపుష్మతా, 

భుజేన స్వైరము కేన నిష్పిహ్టోఒస్మి మహీతలే. వి 
భగవంతుడా! లోకముల సార మునకు తగిన దేవాముగల సిచేయి నామె 

నుంచగా నేలపై బండతో నూరిన ట్టబిత్ని, - 

శన్లు మర్జసి మే దేవ పీహ్యల స్యాల్పచేతసః 

బలదాహ విదగ్గస్య పడిణో ధ్వజవాసినః, 28 

బుద్ధి లేనివాడను, బలగ రము నన్ను కాల్చిలై చివది. విరఏగితిని, గ్ 

నుండు వక్షసి, దేవా! సన్ను మన్నింప వలయును, 
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Roe ar + i TO స్టే న హి జ్ఞాతం బలం బవ మయా తీ వరమం విభో, 

తేన మన్యే హ్యహం ఏర్య మాత్మ" న సమం పరైః, 29 

క్ష త్త (ప్రభూ! దేవా! సీ గొప్ప బలమ ముగ నై అని. దొని 

సాటికా రని తలచితిని. 

తళా, కే స భగవాన్ |వసాదం వె గరుతుతః బి న్ _ PRD 
మైవం భూయ ఇతి స్నేహా త్రదా బై నమువాచ హ. 80 

re 

అంత నొ దీస్పుడు ౧౫ రుత్మంతుని wos అగు (గి హాము చూ "పను. స్నేహ 

ముతో “మురల నిప్రస్న యు (పవర్తి రీంపరు ముని పలికేను. 

ఎట్ట ఇ ఖల ఖల ఎనీ టల 

పొదాజ్లుష్టేన ANC సుముఖం గరుడోరసి, 
wil బలి [1 ల, 

గ్ర టన 0 od ళ్ & తతః పభ తి ర జన సహ సర్చీణ వదత, ఫ్! 
ors ft స్ట a లో ఖ్ 

కాలీటొటనతీలితో అ) ROR MOD ప 'మ్ముపె పిస 
Ro 

రొజేందా ! అదిమొదలు గతుదును అూసీత్ వలసి నిటగుచుంజను. 

ఏవం విష్టుబలా [కాన గర్వసాళ ముపాగత కః, 
టు ౪. 

= టి జ wn 
గరుడో బలవా [నొటన్ వే నతీయి మహాయశాః, లిల్లి 

Wore 

a ON a" wh uw? nie "sl Re జో ON peg Ro అటు మతోకీ రిగల గ రువష్మిఎతుల సటిపవుబఎంముసరు లొంగి గ ర్వ 
“లు వంక i టి 

భంగము పొందెను, 

| Win mt a Hy ఒక, కణ్వ ఉవాచ -కణ్వుడు మరియు నిట్లనెను. 
కధా తయపి గానే x | 
అధథా ల్యటిలు ౧న యానల్చాల్డుసుతా వలే, 

య 
Ca 

నాసాదయసి తాన్ సీరం సింసి 25910 సుత! లిలి 

నాయనా ! నుయౌథనా 1 సప్పును సిం 
On + On Sa a టి ఇ 

మున తాళనంత వరకే (పటుసిటుషు, 

య ' CATA సే, యో ల 

చుసి. బొండునుతులను యుద 

ఖీమః |పపారతొ౦ ( వాయిస్తా మహాబలః, 
ధనజ్జుయ సేన సుతో స పొన్యూతొం తు రం రణే, 94 

గొప్ప బలముగల సముతు జామయులీవ్పఏ సమూారుడు, యుద్ధపీరులలో 

(శేషుడు, అర్జునుడు ఇం దుని NEL COE ముని నారష్యనిని చంప వీకుందురు? 

విష్ణు ర్యాయుశ్చ శః 5H) ధర్మ 0" నసింనా వ్పఖొ, 

వలే దేవా స్వయా 1 సేన హితుసి hiro షమాః, ఫ్ 
పోలా, 209 

షం SNe A Type Foe, WEN ww, | శ a జో 2 న 
విషష, Wo ముప్పు, ఆ ఓ (wae 4 గీ (న్. ను /. రు సరు అం ef దేవత 

£9 Uy ౮, 
ut hag ఓ CN ఖో 

అసు ౧ప్పు ఎమి DED wee ఇ * 
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తదలం తే విరోధేన శమం గచ్చ నృపాత్మజ, 

వాసుదేవేన తీర్టేన కులం రక్షితు మర్ష సి. 86 

కావున నాయనా! విరోధము చాలింపుము. రాజకుమారా! శాంతి 

ఫౌందుము. వాసుదేవుడను తీర్థము న్నాళయించి కులమును రక్షించుకొనుము, 

(ప్రత్యక్షదర్శీ సర్వస్య నారదోఒయం మహాతపాః, 

మాహాత్మ్యస్య తదా విష్ణోః సోఒయం చ[క గదాధరః, వ 

నే నిప్పుడు చెప్పిన త్ర పష్టుమహిమ సంతతిని మహాతవనస్వి శః 

నారదుడు స్వయముగా కనుల్లార చూచేను. చగ్రమును, గదను చేపట్టిన విష్ణు 

వట్టివాడు. 

వైశమృ్బాయన ఉవాచ -వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

దుర్యోధన సుత తచ్చు)త్వా నిక సన్ యక కుతీముఖుః, 

రాధేయ మభిసం్మ పేక్య జహాస స స్వనవ తదా, న 

దుర్యోధనుడు మాతము అదియంతయు విని బుసకొట్టుచు ఖవోమలు 

ముడిచి కర్ణుని వంక చూచి, బిగ్గరగా నవ్వెను. 

కదర్జీకృత్య తద్వాక్య 'మృషేః కణ్వస్య దుర్మతిః, 

ఊరుం గజకరాకారం తాడయ న్నిద మ(బవీత్, 89 

లం 

ఆ దుష్టబుద్ధి కజ్వర్షి మాటను చులకనబేసి ఏనుగు సొండమువంటి 

డ చరచుచు, నిట్లు వలిళను. 

యథె వేశ్వరసృష్టోఒస్మి యద్భావీ యాచ మే గతిః, 

తథా మహర్షి వరామి కిం (పలాపః కరిష్యతి. 4,0 

మహర్షీ ! నన్నీ శ్యరుడు సృజించిన నట్టు |వవర్తీ రింతుసు, భమ లేదుగునో, 

నాగతి యేమో యై నడతును. సీ వాసడు సన్నమి చేయును? 

ఇతి (శ్రీ మహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర (ణి 

మాతలివరాన్వేషణే పజ్బాధిక శతత మో౬ధ్యాయః, 

ఇది (శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున భ భగవద్యానవర్యమున 
మాతలివరాన్వేషణకథ గల సూటఐదవ అధ్యాయ 



షడధికళ తత మోఒధ్యాయః 

నూటఆరవ అధ్యాయము 

ధర్మరాజకృతా విళ్వామ్మితపరీకు, గురుం విశ్వామిత్రం (ప్రతి 
దషీణా మరయితుం గాలవన్య హఠ శ్చ, 

థి 

యముడు విక్యామితుని పరీషించుట, గాలపుడు గురుద&ీణ కోరుమని 

విశ్వామిత్రుని బలవంతము చేయుట, 

జనమేజయ ఉవాచ - జనమేజయు డిట్టు పలికెను. 

అనర్థ డొతనిర్బస్థం వ పరార్థి తోభమోహితమ్, 

అనార్య కే ష్యధిరతం మరీణే కృతనిశ్చయము, l 

జ్ఞాతీనాం దుఃఖకరారం బన్గూనాం శోకవర్గనమ్, 

అయ్యి ఒర సుహృదాం క్ర దాతారం ద్విషతాం హర్గవర్గనము. బి 

కథం నైనం విమార్గసం వారయ నీహ బానవాః, 
fh అటి ఇ 

సొహృదాద్యా సుహృత్ సిగ్గో భగవాన్ వా పితామహః. లి 
థి 

అనర్గమున ముండివట్టు గఅవాదు, ఇతరుల సొమ్ము నందు అహార తో 

ఒడ లెరుగ నివాడు, నీచులయందు (ప్రేమ గలవాడు, చావునందు. నిళ్చయము 

1. పరార్థే. ఇతరుల సము మ్ము నందు; చురక కృత నిశ్చయము. చారు మూడును 

యిందరు బె పో దడగా యుద్ధమే చేయదు ననుటచేత చాపు మూశడిన 

వాడని ఎర్యము 

ఏ, పితామహః _. తొత _ ఇచట ఫీమ్మడు కొడు. వ్యాసుడు, వలయం తరు 

వాతి శ్లోకమున ధమ్మని విడిగా 'పేర్కూనుచున్నారు, ఉరు, య 1 

అని పదము ఠరెండుమారులు (గహింపబడినది, కొపున యివటిఏ బ్యాసు 
(a 3 జీ 

నకు రెండవ ఎమ్మ చ రింసును. 
ల్ 

SMB.16 (11) 
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పొందినవాడు, కలమువారికీ దుఃఖము, బంధువులకు శోరము, మిత్రులకు క్లేశము, 

పగవారికి హర్షము పెంపొదించుచున్నవాడు, తప్పుదారిని పట్టినవాడు నగు వీనిని 
బంధువులు ఏల వారింపరు? వీరిపై మక్కువగల వ్యాసభగ వానుడై నను [ప్రేమతో 

నేల వీనిని చక్కదిద్దడు ః 

వైశమ్చాయన ఉవాచ-వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

ఉక్తం భగవతా వాక్యము క్షం భీష్మేణ యత్ క్షమమ్, 
ఉక్తం బహువిధం చైవ నారదేనాపి త్మచ్చుణు. 4 

రాజా | వ్యాసభగ వానుడు చెప్పవలసిన దంతయు చెప్పెను. భీమ్మడును 

తగిన విధమున బోధించెను. నారదుడు ఎన్నో విధముల ఉపదేశించెను. దానిని 
వినుము. 

నారద ఉవాచ _ నారదు డిట్టు చెప్పెను. 

దుర్లభో వె వై సుహృచ్చోతా దుర్దభ శ్చ హితః సుహృత్, 

తిష్షతే హీ హీ సుహృద్యత న బన్దు స్మ తిష్ట తే, ర్ 

లోరమున సుహృత్తు చెప్పిన మాట్ వినువాడు దొరకుట కష్టము. మేలు 

కోరు సుహృత్తును దొరకుట కష్టము. గొప్ప ఆపదల యందు మతము అండగా 

చెదరక నిలబడునట్లు బంధువు నిలువడు. 

(శోతవ్య మపి పశ్యామి సుహృదాం కురునన్లన, 

న కర్తవ్యశ్చ నిర్భన్హో నిర్బన్లో హి సుదారుణః. 6 

ర్, సుహృత్ (శోతా - ఎదుటివాని నుండి తిరిగి ఉపకారమును కోరక మేలు 

చేయువాడు సుహృత్తు _ వాని మాట వినువాడు సుహృత్ (శ్రోత, ఈ 
మూఢుడు దుర్యోధనుడు హితము చెప్పినను వినడని భావము. యత్ర. 
ఏ ఘోరమగు ఆపదయందు, సుహృత్ _ మి(త్రము; తిష్టఠే _ స్థిరముగా 
అండగా నిలబడునో; తత్ర - అట్టిదా నియందు; బరధుః - “సుట్టము; 

న తిష్టతే _ నిలబడడు - ఉపకారమునుకోరి మేలు చేయువాడు - కర్ణుని 
వంటి న్వాడు - ఉత్తముడు కొడసి తాత్పర్యము. చుట్టరిక ముకం టె చెలికాని 
మాట మిక్కిలి మేలు చేయనని భావము. 

8. (శోతవ్యమ్ - వినవలసినది, నిర్బన్థః _ బాధించుదానియందే వదలని 

పట్టుకల; సువారుణః _ నాశన మొనర్చునది. 
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సుహృదులు చెప్పిన మాట వినుబయే తగునని నా భావన ఓయు 
కురునన్దనా! మొండిపట్టు పనికిరాదు. అదీ మహాభ యంకర మైనది. 

అతా ప్యుదాహర సీమ మితిహాసం పురాతనమ్, 

యథా నిర్బన్థతః (పాపో గాలవేన పరాజయః. న! 

ఈ విషయమున మొండిపట్టు పట్టి గాలవుడు చెడిన పాతకాంపు ఇతిహాస 
మును ఉదాహరింతురు. 

విశ్వామ్మితం తపస్య నం ధర్మో జిజ్ఞాసయా పురా, 

అభ్యాగచ్చత్ స్వయం భూత్వా వసిష్లో భగవా నృషిః. 8 

తపస్సు చేయుచున్న విశ్వామిత్రుని దీక్ష ఎట్టిదో యెరుగగోరి మును 

ఫొక్రమారు ధర్ముడు వసిష్టభగవానుని రూవమును తానై తాల్చి వచ్చెను. 

స ప్రర్షిణా మన్యత మం వేష మాస్థాయ భారత, 

టబుభుతుః తుధితో రాజ న్నాశ్రమం కౌశికస్య తు. 9 

ఆ ధర్ముడు సప్తర్షులలో నొకడగు వసిష్టుని రూపము ధరించి ఆకలితో 

నకనకలాడుచు విశ్వామిత్రుని ఆ్యశమమునకు వచ్చెను. 
విశ్వామి_తోఒథ సం భాన్తః (శ్రపయామాస వై చరుమ్, 

పరమాన్నస్య యత్నేన నచతం (ప్రత్యపాలయత్. 10 

విశ్వామిత్రుడు తొందరపడుచు వరమాన్నము వండు [(పయత్నముతో 
ముంతను (పొయ్యిమీద పెటైను, కాని వసిష్టుడు అంతవరకు నిలువలేదు. 

అన్నం తేన యదా భుక్త మన్నై రతం తపస్విభిః, 

అథ గృహ్యాన్న మత్యుష్షం విశ్వామ్మితోఒప్యుపాగమత్. 11 

8. స్వయం వసిష్టః భూత్వా - తానై ధర్మరాజగు యముడు వసిష్టరూపుడై, 

అభ్యాగచ్చత్ _ వచ్చెను. 

10. భవపయామాస _ వండెను; చరుమ్ _ అగ్నిలో (వేల్చు పంటకమును . 

లేదా వండెడు పాత్రను - పాతను (పొయ్యి నెక్కించెను. లేదా పండ 

నారంభించెను అని భావము, న, (పత్యపాలయత్ -వండువరరు ఆగ లేవని 

భాపను, 

11, తేన. ఆ వసిష్థునిచేత. 



బశ 4 శ్రీ మహాభారతము 

ట 

ఆప్పుడు వేడివేడి అన్నమును గైకొని విశ్వామ్మితు డతనికిడకు వచ్చెను, 

భుకం మే తిష్ట తావ త్వ మత్యుక్వా భగవాన్ యయౌ, 

విశ్వామ్మిత సతో రాజన్ స్థిత ఏవ వ మహాద్యుతిః. 12 

నేను తింజిని, నీవు నిలువుషుని పలికి ఆ వసిష్టభ గవానుడు వెడలి 

ఫోయెను గొప్ప తేజస్సు గొల విక్వామి తై తుతట్టు నిలిచియే ముంశను. 

భ కం [ప్రగృహ్య మూర్జా వై వాహుఖ్యాం సంశిత| వతః, 

సితః స్థాణు రివాఖ్యా శే నిశ్చేష్లో మారుతాశనః. 18 
థి భు 

అన్నము త తలపె నిదుకొని చేతుంతో పట్టుకొని చెడని (వ్రతము గలవాడై 

oe 

ఆ|కమముకద చేష్టలుడిగి ఊపిరి మాత్రము పీల్చుకొ నుచు మొద్దువలె నిలిచి 

తస్య శుకూషణే యత్న మకరో ద్రాలవో మునిః, 

గొరవాద్ బహుమానాచ్చ హో రేన |పియకామ్యయా. 14 
(a) 

అఏధముగా నున్న పిళ్వా మీ|తునిరపందలి గురుభాపమువలనను, గొప్ప 

వాడను మన్ననవలనను, (పీతిచేతను, ప్రియము చేయవలయునను కోరిక చేతను 
గాలవుశను ముని ఆతని సేవించుటకు పూనుకొ నెను, 

ణ 

వాసిష్టం వేష య. ౦ భోః Wn 15 

అంత నూరేండ్లు నిందోగా వర్మ మరల భుబించుకో రిక తో వసిష్ట 

రూపము ధరించి విశ్వామి తుని: ఎ కలుదెంచెను, 

౯ ష్ క టి లీ వ hz నాం 12. మె భుక్తమ్-నా చేత తినబడినది.నేను తింటిని అని తా త్పర్యము. 

౨ చ-ఠలతో చేతులతో.తలపె నిడుకొని చేతులతో 
(a 

పట్టుకొని ఆని భావము, భ క్రష్ అ మును; సంశితవతః-పట్టుఏడని 

14. గొౌరవాద్_గురువగుటవలన; బహుమానాత్ _ లోకపూజ్యు డగుటవలనః 
n 

లో గిగా 
J - అకిరో (ప్రియకామ్యయా _ [ప్రియ మొనరించు కోరికతో, 
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స దృష్ట్యా శిరసా భ కం ధ్రియమాణం మహర్షిణా, 
టె ఎ ఎ 

తిష్టతా వాయుభ షేణ విశ్వామిలేణ దీమతా. 16 

(ప్రతిగృహ్య తతో ధర్మ సథైవోష్టం తథా నవమ్, 

భుక్వా (ప్రేతోఒస్మి వ్మిపర్షె త్రముక్వా స మునిర్గ తః. 1 

అతడు విశ్వామి_తమహర్షి గాలిని మొతము నుజించుచు ధీరుడై తలపె 

నిడుకొనియ యన్న మును మోయుచుండుట గాంచి మునువటివలె వేడిగా కొతగా 

ఉన్న అన్నమును (గ్రహించి నివి క్రీ! |పీకినొందితి నని పలికి వెడలిపోయెను 

క్ష[తభావా దపగతో (వాహ్మణత్వ ముపాగతః, 

ధర్మస్య వచనాత్ ప్రీతో విశ్యామిత సథాఒథవత్. 1 

అట్టు ధర్ముని మాటవలన ఏగళ్యామి [తుడు క్ష(తియభావమును వదం 

[(బాహ్మణత్వము స్తాం ది పీతి నందెను, 

అల్ల విశ్యామిత్రసు శిష్య స్య గాలవస్య తపస్వినః, 

శుతాషయా చ భక్యా చ |పీతిమా నితు 
ఆల 

19 

వకు, తనయందలి 

2 
రు 

ర్త 

విశ్వామిితుడును శిష్యుడగు గాలవతావసి చేసిన 

భక్తికి పీతి నొంది భయతనితో నిట్టనెను. 

అనుజాతో మయా వ వత్స యధథేషం గచ్చ గాలవ, 
యా య 

సతమమ్ 20 
ఆలా 

న్న కవాచేద ౦ గాలవో ముని ఇత్యు కః (తు 

ల్లి 
నాయనా! స ననుఘలించిలథివి. గాంవా! సీ ముచ్చవచ్చిన నచోతికి ఫొమ్ము, 

అనగా గాణన్సు డ డామునివర్వునితో నిట్లు దిదులువలి ను 

పీతో మభురయా వాచా విశ్వామితం మహాద్యుతిమి, 

దఖతీణాః కాః _(పయచ్చామి భవతే గురుః ర్మణి. 2. 

B గ్ గ శే! ఇ” ఆ జో 3 (రుతితో తీయని వలుసణతో మహాతేజస్వి సస పళ్వామితునితో నాత్ర 

డిటు వలికెము; “బవ్మాచర్య వకము ముంచు ఈ సందర్భము తమచేమి స ఈ | 
దశిణల నొసగుదును? 

19. నృతాషయా _ సేవచేత; థ 
ర్ 

బి1, గురుకర్మణి _ (అహ్మచర్య వతము ముగించునప్పుడు. 
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దక్షిణాభి రుపేతం హి కర్మ సిద్ధ్యతి మానద, 

దక్షిణానాం హీ దాతా వై అపవర్షిణ యుజ్యతే. 22 

ఏ సత్కార్యమైనను దక్షిణలతో కూడినదై సలవంత మగును, దక్షిణ 

కొసగువాడు ఫలము పొందువా డగును. 

సరే |కతుఫలం తది దక్షిణా కాని రుచ్యతే, 
ఏన్ గ న , 

కి మాహరామి గుర్వర్థం (బ్రవీతు భగవానితి. 28 

స్వర్గమున సిద్ధించ యజ్ఞివల మదియే గదా: దక్షిణను శావితి యందురు, 

పూజ్యు౨గు భగవంతులు తమరు నేనేమి గురుదక్షిణ తేవలయునో సెల వొసగు 

దురు గాక! 

జొనాన స్తేన భగవాన్ టితః శ శూషణేన వై, 

విశ్వామిత్ర సమసక్సద్ గచ్చ గచ్చే త్యచోదయత్, 24 

భగవంతుడగు విశ్వామ్మితుడు సేవచేతనే వళమైతినని భావించుచున్న 

వాడె యాతనిని వలుమారులు *పద వది అని సంపజూచెను, 

అసకృద్గచ్చ గచ్చేతి విశ్వామి[తేణ భాషిత9, 

కిం దదానీతి బహుశో గాలవః (ప్రత్యభాషత, 2b 

29. 'మానరి' అనుటకు బదులు 'మానవమ్ _ అని యొక పాఠము. అప్పుడు 

మానవుని, సిద్ధ్యతి - నెరవేరిన ప్రయోజనము కలవానినిగా చేయును -_ 

అని అర్థము. అపవర్గేణ _ కలను పొందుటతో; 

నీకి. _[కతుఫలమ్-యజ్ఞము ఫలమును దక్షిణ నిచ్చినవాడే పొందునని భావము- 

“హతో యజ్ఞ స్వదక్షిణః' = దక్షిణలేని యజ్ఞము పాడయిసోవును, అను 

స్మృతివలన దక్షిణలేని యజ్ఞము ఫలము నొసగదని తాత్పర్యము. 

శాన్తిః _ ఉప్మదవముల నన్నింటిని పోగొట్టునది. 

24. జానానః.తెలిసినవా డై - సేవచేతనే దక్షిణ ఇచ్చినట్టాయెనని ఎరిగినవా డై 

అని భావము. స జానంస్తేన-అనియు పాఠము. అపుడు ఆ గాలవుడు 

చేసిన సేవచేతనే జితః_ అస్మి _వశీకృతుడ నైతిని; అని తెలిసినవా డై 

అని అన్యయము, 
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విళ్వామి(తుడు పలుమారులు పొమ్ము, పద అనుచుండగా గాలవుడు పెక్టు 

సారులు ఏమిమ్మందురు? అని పలుకుచుండెను. 

నిర్భన్ధతస్తు బహుళో గాలవస్య తపస్వినః, 

కిజ్మో దాగతసంరంభో విశ్వామిత్రో=_బవీ దిదమ్. 26 

గాలవముని వలుమారులు పట్టు పట్టగా విశ్వా మి(తునకు కొంచెము 

కోపము పుకైను, ఇట్లు పలికెను! 

ఏకతః శ్యామకర్ణానాం హయానాం చన్ద్రవర్చసామ్, 

అష్టా శతాని మే దేహి గచ్చ గాలవ మా చిరమ్, 27 

గాలవా! ఓకవి ఆకుపచ్చపన్నెగం చెవులు గలవియు, చందుని 
RD) 

కాంతి గలవియునగు గుజ్జ ము అెనిమిపవందలు నాకిమ్ము! అలసింవక a మ్ము'. 

ఇతి (క్రీ మహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

గాలవచరితే షడధికళతత మోఒధ్యాయః. 

ఇది (శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగ పర్వమున భగవద్యానపర్వమున 

గాలవచరితమున నూట ఆరవ ఆధ్యాయము. 

వీ, ఏకతః శ్యామ కర్ణానామ్ _చె ఏకి ఒక వై పే.బయటివై పే.వచ్చదనమున్న, 
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నూటయేడవ అధ్యాయము 

గొలవన్య చినా, తస్మై గరుడస్యాళశ్వాననమ్. 

గాలవుడు చింతించుట, గరుడు డొతని నూరడించుట. 

నారద ఉవాచ _ నారదు డిట్లు చెప్పెను. 

ఏవముక సదా తేన విశ్వామి తేణ ధీమతా, 

నాసే న శేతే నాహారం కురుతే గాలవ సదా. 1 

ధీమంతుడగు విశ్వామ్మితు డట్టు పలుకగా గాలవుడు చలించిపోయెను. 
నిద పోకుండెను. అన్నము తినకుండెను. 

త్వగస్థిభూతో హరిణ శ్పినాశోక పరాయణః, 

శోచమానోఒతిమాతం స దహ్యమానళ్చ మన్యునా, బి 

సుయోధనా! చర్మము, ఎముకలుగా మిగిలిపోయెను. పాలిపోయెను, అదే 

చింతతో కుమిలి పోవుచుండెను దీనుడై లోలోవల కాలిపోవుచుండెను, దుఃఖముతో 

ఏడ్వ దొడ గను. 

కుతః పుష్టాని మిత్రాణి కుతో ౬ర్థాః సంచయః కుతః, 

హయానాం చన్ద్ర భాణాం శతాన్యష్టై కుతో మమ. 8 
ఎ లు 

అయ్యో! నాకు పుష్షీగల మి(త్రు లెక్క_డ? ధనము లెక్క_డ? ముల్లె 

యెక్కడిది? చం దునివలె తెల్లని గబ్బముల నెనిమిదివందలను నే నెక్కడనుండి 
తెత్తును? | 

కుతో మే భోజన శ్రద్దా సుఖళద్దా కుతశ్చ మే, 
ధి ధే 

శ్రద్దా మే జీవితస్యాపి ఛిన్నా కిం జీవితేన మే. 4 

2. హరిణః_.ర కము లేక పాలిపోయినవాడె | మన్యునా-బె న్యముతో. 
ఆ ఇది 
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నా కిక అన్నము పై చూపేది? సుఖముమీద (శ్రద్ల యెకడిది? (బదుకు పై 
టం థి (en శా 

గ్రోద్దయే పగిలిపోయినది. ఇక నాకు (బదుకుతో పని యేమి? 

అహం పారే సమ్ముదస్య పృథివ్యా వా పరంపరాత్, 

;. గత్వాఒ౬ఒత్మానం విముఖ్బామి కిం ఫలం జీవితేన మె, ర్ 

సము[దము ఒడ్డునకో , భూమి తుదిఅంచుబకో పోయి దేహమును విడిచె 

దను, నాకీ (బదుకుతో పని యేమి? 

న స్వాకృతారస్త త కస ధెః ఫలెః అథన స్యా తార్థస్య త్య కస్య వివిధైః ఫలై 9, 
ల 

బుణం ధారయమాణస్య కుతః సుఖ మనీహాయా, 

ధనము శేనివానికి, కోరిక నిరవేరనివానికి, ఆ యా వపయోజనములు 

దూరముగా తొలగిపోయిననానికి, అప్పు పడినవానికి (పయత్నింపక క సుఖ మెటు 

లభించును? 

రా 

సుహృదాం హి ధనం భుకా కృత్వా ప్రణయ మీప్పితమ్, 

(పతికర్తు మళ కస్య జ జీవితా న్మరణం వరమ్. 7 

మితుల సొమ్ము తిని, కోరిన డిత్తునని నమ్మకము పుట్టించి, తిరిగి ఉప 

కారము చేయణాలనివానికి (బదురుటకంటె చావ్పు మేలు. 

(పత్నిశుత్య ! కరిష్యతి ద్ర రవ్యం తదకుర తః, 

(a 
మిథ్యావచనదగ్గస్య ఇష్టాపూ రో రం |పణశ్యోతి, 8 

మిక్కి సూరమున అని భావము, 

అనీహయా -_ (పయత్నము థి; 
ఇ మ a న శ్ Oa wu స జ్య బ్య గా ఈప్ని తం (ప్రణయం గా - Fon గిత్త" ఎని నమ్మ వము పుట్టించి య 

శ్వ గ అలి స్ ఇసి హీ! / [ప్రణయం (పు ఏసి అని పిక లోభము. | వణయళ బమునరకు 
0 అ" యట ' 

(పేమ, నమ్మకము అను నరములు కొలస్ప 
ee (0 

8. కరిష్యే ఇతి అనుచోట నంవివబన రరిష్య ఇతి అని రొవలయును, 

“ర రిష్యేలి' అసుసంది అరము. ఇష మనగా యజ ర్మము. పూర 
అ యు Wy అంతు 

మనగా నూరిని, బావిని, పరువము (తవ్వించుపి, గుణి గట్టించుట, తోట: 
ర టు : 

పెట్టించు, అన్నము సెటుట. అను పుణ్యకార్యము, 
ఓ; రి ్ర 
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“ఇది చేయుదును అని మాట యిచ్చి చేయవలసినదానిని చేయనివా డై; 

పొల్పుమాటతో కాలిపోయినవాని ఇష్టము, పూర్తము రూపు మాసిపోవును. 

న రూప మనత స్యా సి నానృత స్యా సి స నతిః, 

నాన్ఫత స్యాధిపత్యం చ కుత ఏవ గతిః శుభా. 9 

అబద్ధము లాడువానికి స్వరూపమే లేదు. బిడ్ధలు కలుగరు,వందును వానికి 

ఏలుబడి లభింవదు. ఇక కుభమగు గతి యెొక్క-డిది? 

కుతః కృతమ్నస్య యశః కుతః స్థానం కుతః సుఖమ్, 

అ శ్రద్దేయః కృతఘ్మో హి కృతఘ్నే నాస్తి నిషృతిః. 10 

కృతఘ్నునకు కీర్తి యెక్కడ? నిలుకడ యెక్కడ? చోటెక్కడ? సుఖ 

మెక్కుడ? వాడెల్ల రకు నమ్మదగనివా డగును, కృతఘ్నుని విషయమున పావము 

నకు వరిహారము లేదు, 

న జీవ త్యధనః పాపః కుతః పాపస్య త న్రణమ్, 
పాపో (భువ మవాప్నోతి వినాశం నాశయన్ కృతమ్. 11 

దరిదుడగు పాపాత్మునకు (బదుకే లేదు. ఇక వాడు కుటుంబమును 

పోషించుట యెక్కడ? అట్లా పాపి మున్ను చేసిన పుణ్యమును గూడ రూపు 

మాపి నిశ్చయముగా వినాశము పొందును, 

సోఒహం పాపః కృతఘ్నళ్చ కృషణ శ్చానృతో పి చ, 

గురోర్యః కృతకార్యః సం సత్కరోమి న భాషితమ్. 12 

అట్టి నేను పాపుడను, కృతఘ్నుడను, దీనుడను, కల్చిరిని. గురుపువలన 
వబ్బము గడప్పకొని ఆయన మాటను పాటింపకున్నాను. 

9. _అనృతస్య _ సత్యము పాటింపనివానికి; రూపమ్, న _ అ స్తి.స్వరూపమే 
లేదు, అనగా వాడు (బచెకియ చచ్చినవానితో సమానమని భావము. 

11. తన్లాణమ్ _ కుటుంబ పోషణము _ మం్యతణమను పాఠమున ఇష్టుతో 

సుఖ్యపసంగ ములు చేయుట అని అర్థము. 
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సోఒహం ప్రాణాన్ విమోజ్యామి కృత్వా యత్న మను తమమ్, 

అర్జితా న మయా కాచిత్ కృతపూర్వా దివౌకసామ్, 18 

గట్టి (పయత్నము చేసి (పాణములు వదలెదను. మునుపె పెన్నడు 

దేవతలను Es ఏదియు కోరుటగాని వారు చేయటగాని మున్నెన్నడును జరుగ 

లేదు. 
మానయని చ మాం సర్వే |త్రిదశా యజ్ఞసం సరే, 

అహం తు విబుధ (్రేష్టం దేవం (తిభువనేశ్వరమ్, 

విష్ణుం గచ్చా మ్యహం కృష్ణం గతిం గతిమతాం వరమ్, 14 

దేవతలందరు యజ్ఞవేద్ పై నన్ను మిక్కిలి మన్నింతురు. అయినను 

నేను ముల్లోకములకు (ప్రభువు, "దేవతలలో (శేస్టుడు, గతిగలవారికి ఉత్తమగతి 

విష్ణవునగు (భ్రీకృష్ణుదేవుని శరణు పొందుదును. 

భోగా యస్మాత్ వతిష్టనే వ్యాప్య సర్వాన్ సురాసురాన్, 

(వణతో ద్రష్టు మిచ్చామి కృష్ణం యోగిన మవ్యయమ్. 15 

సర్యభోగ్యవస్తువులను దేవదానవుల నందరను వ్యాపించి వెలువరించు 
దైవము, యోగి, అవ్యయుడు నగు గ్రీకృష్ణునకు (మొక్కి యాతనిని దర్శింప 

గోరుచున్నా డను. 

ఏవముక్తే సథా తస్య గరుడో వినతాత్మ జః, 

దర్శయామాస తం ప్రాహ సంహృష్టః పియకామ్యయా. 16 

18 _ అనుత్తమమ్ _ మంచిది కాని యని నీలకంతులు. విషము (త్రావుట, 
ఉరివేసికొనుట మొదలై న; యత్నమ్ - (ప్రయత్నమును; కృత్వా _ చేసి. 

ఆర్థితా - యాచన, 

14, ఈ శ్లోకమున నేను అను అర్హము గల “అహమ్' శబ్దము రెండు మారు 

లుండుట దీనత్వమువలన వః నద గుటచే దోషము కాదని యురుగ 

దగును. 

15, భఖోగాః _- మానవుని అనుభవమువగు ఏర్పడిన ఆరాభాదవిభూత ములు; 

యస్మాత్.ఎవనివలన; (పఠిస్ట నే. వెలు వడుచున్నవో -వి త్తనమునుండి చెట్ల 
వలె.అని భావము, 

14, 15 శ్లోకములలోని కృష్ణ శబ్దము పరమాత్మవాచతము 

10, సభా గాలవుడును తశవలె విష్ణుభ కుకు కావున సఖుడు, అంతేకాని 

పూర్ణము ఉపకారము చేయుట మొదలగు దానివంకగ సఖుడు కాడు, 
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ఇట్టాత డనుకొనుచుండగా ఆతని సఖుడగు వినతకొడురు గరుడుడు 

కానవచ్చి (పియమొశర్చు కోరికతో ఆ గాలవునితో నిట్టు పలికెను, 

సుహృద్భవాన్ మమ మతః సుహృదాం చ మతః సుహృత్, 

ఈప్పిలే నాభిలాషేణ యో క్రవ్యో విభవే సతి. 17 

సీవ నాకు మిక్కిలి (పియమైన మి్యతుడవు. మితు అందరకు ఇష్టుడైస 

జెలికాడవు, నీవు కోరెడు కోరిక, తీర్చుగ అవాడు, తీర్పవః అయును, 

విభవశ్చా సి మే విప్ర వాసవావరజో ద్విజ, 

పూర్ణ ముక్ర స్వదర్థం చ కృతః కామశ్చ తేన మే. 18 

వి|పవరేణ్యా! నాకా సామర్థ్యము క్షోలదు, మున్నే సీవనిని గూర్చి విష్ణునితో 

మాటాడి యుంటిని. ఆతడు నా కోరికను మన్నించియు నుండెను. 

స భవా నేతు గచ్చావ నయిష్యే త్వాం యథాసుఖమ్, 

దేశం పారం పృథివ్యా వా,గచ్చ గాలవ మా చిరమ్. 19 

కొవ్సప రా! పోదము! నిన్ను సుఖముగా ఏ3 ,-డిరై నను భూమి తుది 

మంచువతై నను తీసికొని సోవుదును. వవ_గలవా! ఆంసింపసము. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఊద్యోగ పర్యణి భగవద్యానవర్యణి 

గాలవచరితే సపాధికశ తత మో. ౬ధ్యాయః, 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున థగవద్యానవర్వము 

గాలవచరితమున నూటయేడవ అధ్యాయము 

m 

నాచేక; ఉ క్రః. (పార్థింపబడినవాదు. సను గాంవునకు సాయము చేయుదు 

ని విష్ణపును (ప్రార్థించియంటినని తాత్పర్యము; తేన-ఆ విష్ణునిచేత; 
మే. నా; కామః-కోరిక; కృతః_ చేయబడి నది_ఆసగా అట్టే కానిమ్మ ని 

భగ వంతుదు అనునుగింకెనని భావము; 

1°. దేశమ్.ళూమియందలి భాగము; పృథివ్యాః పొరం.భూమి యొక ర్క ఒడ్డుం 
ఆనగా సముదమని భావము. నేలలోగాని సీటి-ఈుందుగాని ఏక సడిలై న 
నిన్ను కొ నిప్రోపదునని తాత్సర్యము, 

18. వాసవ.అవరజః.దేవేం[ణుని తమ్ముతః; త్యనరణు.నీవనిని గూర్చి; మే. 
న! 
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నూటయెనిమిదవ అధ్యాయము 

గరుడేన గాలవం (ప్రతి పూర్వదిశాయా వర్ణన మ్. 
ల్ 

గరుడుడు గాలవునకు తూర్పుదిక్కును గూర్చి వర్థించి చెపమైట, 

న్ 

అనుశిష్టోఒస్మి దేవేన గాలవ జ్ఞానయోనినా, 
(బూహి కామం తు కాం యామి (ద్రష్టు నషుం |ప్రథ మతో దిశమ్. 1 

జ్ఞానయోని ౦ యగు వర మేళ్వారుడు నొ Sn గాలవా! నీవు ముం దే 

దిక్కు చూతువీ చెవ్వుము. అందు నిన్ను కొనిపోపుదును. 

పూర్వాం వా దక్షిణాం వాఓహ మథవా వళ్చిమాం దిశమ్, 

ఉత్తరాం వొ ద్విజ (్రేష్ష కుతో గిచ్భామి గాలవ, 2 

తూర్పుదికుు.నకా ? లేక దశ్నిణమునకా? కాక పడమటి వెపునకా? 

లేక ఉ త్రరడిర్కు.సకా ? (బొహ్మణపరేణ్యా ! గొలవా ! ఎటు పోదును ? 

యస్యా ముదయతే పూర్వం సర్వలోక పభావనః, 

సవితా యత సంధ్యాయాం సాధ్యానాం వరతే తపః. లి 

1. అనుశిష్టః - అస్టాపింవబడినవా జతను గాబవ్రని కార్యము నిర్ణ ర్తి రింపు మని 

విష్ణువు నన్నాదేశించెనని భావము; జ్ఞానయోనినా - సర్వ(ప్రాయిఐ 

బుద్ధులను [పవ ర్హింపటేయు వాని చేత; అజ్ఞాత యోనినా _ అనియు 

పాఠము _ ఆ పక్షమున - అందరకు ఆదియెక వాడని భావము - తెలి 

యని పుట్టుక గ అవాదు - అజ్ఞాత: _ రూపామలు లేని కారణమున 

తెలియరానివాడు; యోనిః _ జగత్తు ఉత్పత్తి oR పక్యమునకు స్థానమైన 

వాడు - అగ విష్ణువుచేత; కామమ్ = ఇష్టమును; [బ్రూహి _ చెప్పుము. 

8. _ సాధ్యానామ్ _ సాధ్యులను దేవతలయొరక్క;  తవః = అతోచన 

వర్తతే _ సాగుషుండును. సాధ్యు తీ|పగేశ ముగ ధ్యానము చేయుచు 
క్ శ తట అ నార MOY aM ఆ 
సత్యతొము అనగుటుందురిసి ఫోమము, 
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ఇవిగో ఈ దిక్కు చూడు. ఇందు లోకము లన్నింటికి వెలుగు నిచ్చు 

సూర్యుడు మొట్టమొదట ఉచ యించును. ఇందు సంధ్యాకాలమున సాధ్యుల తపస్సు 

సాగుచుండును. 

యస్యాం పూర్వం మతి ర్యాతా యయా వ్యాప మిదం జగత్, 

చక్షుషీ య్యత ధర్మస్య యనే) వై సువతిష్టితే, ్తీ 

మొటమొదట ఈ దిక్కు.నందే యిద్ది కదలాడినది. తరువాత అది జగత్తు 
ట్ 

సంతటిని వ్యాపించినది, రెండు కన్నులు ఇందు యజ్ఞము (పవ ర్రించుటతై 

నెలకొని యున్నవి. 

కృతం యతో హుతం హవ్యం సర్పతే సర్వతోదిశమ్, 
Af Aer 5 

ఏతద్ద్వారం ద్విజ శేష్ట దివసస్య తథా౬ధ్వనః. ట్ 

వీని మధ్య సంస్కరించి వేల్చిన పోమపదార్థము అన్ని దిక్కులకు 

పోవుచున్నది. (దాహ్మ ణవరేణ్యా! ఇది దినమునకు ద్వారము. అరే దేవమార్గము, 

పితృమార్గ ము అనువానికిని ఇది ద్వారము. 

4. మతిః - బుద్ధి _ యాకా - లభించినది - (ప్రాతఃకాలమున చేయు సంధ్యో 

పాసనలో సూర్యుని దయవలన తూర్పుదిక్కునుండియే (ప్రాణికోటికి 
బుద్ధి సిద్ధించునని భావము; గాయ (త్రీమం[త్రమున సూర్యుడు బుద్ధి వృత్తు 

లను |ప్రబోధన చేయుచున్నట్లు కానవచ్చుచున్నది గదా? చత్తుషీ _ 

అగ్ని సోముడు దేవతలుగా గల ఆజ్యభాగ ములు; ధర్మస్య య యజ్ఞము 

యొక్క; యనే వై - పవృత్తికొరకు. ఇది వెదికరూవము - సుప 

తిస్టితే _ నెలకొనియున్నవి, 

5. కృతమ్ _ సంస్కరింపబడిన; హవ్యమ్ _ హోమ పదార్థము; యతః _ 

ఏరెంటి మధ్య; హుతమ్ - (వేల్యబడీ, సర్వతో దిశమ్ - అన్ని దిక్కులకు; 

సర్పతే _ వ్యాపించునో; యజ్ఞములలో మం[తములతో సంస్కారము 

పొందిన హవ్యము అగ్నీషోము లనెడు ఆజ్యభాగముల నడుమనే 
వేయవలయునని (శకి, దాని వలననే యజ్ఞము రక్షణ పొందును. చేరు 

చోటుల వేసినచో అది ధర్మమును నశింపజేయునని భావము, అధ్యనః. 

దేవయానము, పిత్ళయాణము ఆని రెండు మార్గ ములు వానికి; ద్వారమ్- 

ద్యారము, 
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అత పూర్ణం |వ్రసూతా వై దావాయణ్యః ప్రజాః న్ర్రీయః, 

యస్యాం దిశి (వవృద్ధాళశ్చ కశ్యవ స్యాత్మసంభవాః. 6 

ఇందు తొల్లి దక్షప్రజాపతి కూతుండు అదితి, దితి, దనువు, కాన్ట 
మొదలగువారు సంతానమును బొందిరి, అవే కళ్యపుని కొడుకు లిందే పెరిగి 

పెద్దవారై రి. 

అతో మూలం సురాణాం శ్రీ ర్య|త శ కోఒభ్యషిబ్బత, 

సురరాజ్యేన వివర్షే దేవై శ్చాత తపశ్చితమ్. 7 

విపర్షీ | ఇది దేవతల సంవదలకు కుదురు. ఇందే దేవేం[ద్రుని దేవ 

రాజ్యమున అభిషేకించిరి. దేవతలును ఇందు తపస్సును కూడబెట్టిరి. 

ఏతస్మాత్ కారణాద్ (బ్రహ్మన్ పూ ర్వేత్యేషా దిగుచ్య లే, 

యస్మాత్ పూర్వతరే కాలే పూర్వమేవావృతా సురై 8, 8 

చాల (పొత కాలము కంపి ముందే ఇది దేవతలతో నిండియున్నది. ఆ 

కారణముననే దీనికి “పూర్వదిక్కు.. అను పేరు కలిగినది. 

అత ఏవ చ సర్వేషాం పూర్వా మాళాం |ప్రచకతే, 

పూర్ణం సర్వాణి కార్యాణి దై వాని సుఖ మీప్పతా. 9 

కావుననే అన్ని కార్యములకు తూర్పుదిక్కునే (గ్రేష్టమైనదిగా చెప్పుదురు. 

సుఖము కోరువాడు దై ససంబంథములగు పనులన్నింటిని తూర్పు దిక్కు.నందే 

ఆచరించును, 

అత్ర వేదాన్ జగౌ పూర్వం భగవాన్ లోకభావనః, 

అతై 9వోకా సవి్మితాఒసీత్ సావితీ బహ్మవాదిష. 10. 

లోకముల సృష్టిని భావించు భగవంతుడు పారంభమున వేదముల 

నిచటనే గానము చేసెను, సూర్యభగవాను డిందే సావి(త్రిని వేదపాఠ ములకు 

ఉపదేశించెను. 

6. దాశాయణ్యః - దక్షపజాపతి కూతుం[డు; (ప్రజాః _ సంతానమును, 

(ప్రసూతాః _ (పసవించిరి, 

9. పూర్వమ్ - ముందు నెలకొనియుశ్న; సుఖమ్, ఈప్పతా - సుఖము 

మున్నగు వానిని రోరువానిచేత; 
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అత దఠాని సూర్యేణ యజూంప్షి ద్విజస తమ, 

ఆత్ర లబ్ధవరః సోమః సురైః (క్రతువు పీయతే. tl 

ఇందే సూర్యుడు యజుర్వేద మం[ఠతములను లోక ముఒరు (పసాదించెను. 

సోమరసము ఇందే వరములు పొంది యజ్ఞము ఎందు దేవతలకు పానీయ 

మగుచున్నది. 

అత తృప్తా హుతవహా। స్వాం యోని మువభుష్టాలే, 

అత పాతాల మా శ్రిత్య వరుణ; శ్రీయ మాప చ, 12 

ఇందు తృ పీ పీపడిన అగ్నులు తమ జన్మకారణమగు జంముటను ఛుణిఎచు 

చున్నవి, ఇటనుండియే పాతాళము నాశ్రయించి పరుణుడు సంపద లందిను. 

అత పూర్వం వసిష్టస్య పౌరాణస్య ద్విజర్షభ, 

సూతిశ్చెవ (ప్రతిష్టా చ నిధనం చ ప్రకాశ. 18 

(పొతకాలము వాడు వసిష్టమహర్షి పుట్టుట, (వతిష్ష నందు, తనువ్ర 

చాలిందుటయు నిండే జరిగెను, 

ఓజ్కార స్యాత్ర జాయనే సృతయో దశ తీర్ణశ, 
పిబని మునయో యత్ర హవిర్థూమం స్మ ధూమపాః, 14 

ఓంకారమునకు సంబంధించిన పదివేం మార్గము లిందే వెలువడినవి, 
ధూమపు లనెడు మునులు హవిస్సుల ధూమము నిందే 'తావుచుందురు. 

1l. రపడజూంది దత్తాని _ యాజ్ఞ వల్క్య్యమహర్షికి యజుర్మం తము నొసగ 

నని భావము, 

12, స్వాం యోనిమ్ - తమపుట్టుక స్థానమగు జంమును _ సో మర రస సము, 

నెయ్యి, పాలు మున్నగు రూపమున నున్న దానిని, 

18. పూర్వమ్ - మునుపు _ అనగా తొల్లి మ్మితావరుణులు. చేసిన యజ్ఞము 

నందు; పొరాణస్థ _ పురాణుడై న - పురాణగబ్ద మునరు స్వార్ధమున 

తద్ధిత్మ్వవత్యయము రాగా 'హౌరాణీ అయినది. నూతిః _ కుంథమునందు 

పుటుట; నిధనదు _- నిమిశావము వలన స్థూలదేహమును విడచుట, 

14. దళతీః _ 'వకకతీ' అను శబ్దమున పృషోదరాద గణమును బట్టి మధ్య 
నున్న శకారము లోపింపగా న. అనురూపమేర్పడినది. అనగా వేయి, 
అట్టివి ద దశ _ వది _ అనగా పదివేలు, సృతయః _ మార్గములు = శాఖలు 

8 

కీంకొరో వ సర్వా వాక" ఓంకారమే గడా నమ సమన మారు. అను | మ 
rl లాలు 
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పోకితా యత్ర బహవో వరాహాద్యా మృగా వనే, 

శక్రేణ యజథభాగారే దె వతేషు (పకల్పితాః, 15 
ఇ థె 

ఈ దిక్కునందే అడవిలోని పంది మున్నగు మృగముఐను పెక్కింటిని 
ఇం [దుడు మం[తజలము చరి దేవతలకొ రకు య జ్ఞభాగ ములుగా ఏర్పరచెను. 

అతాహితాః కృతఘ్నాశ్చు మానుషా శ్చాసురాళ్చ యే, 

ఉదయం సాన్ హి సర్వాన్ వై (కోధాద్ధ ని విభావసుః, 16 

లోకములకు కీడు చేయునట్టివారును, ఉపకారము చేసినవారిని హింసించు 

నట్టివారును అగు మానవులను, రాష్షనుఎను, ఈ దిక్కున నుదయిుచుచు సూరు 

(కోధముతో పరిమార్చును. 

ఏతద్ద్యారం (తిలోకస్య స్వర్గస్య చ సుఖస్య చ, 

ఏష పూర్వో దిశాం భాగో విశావోఒ్మత యదీచ్చసి. 17 
మూడు లోకములకు, స్వర్గమునకు, సుఖమునకు ఇది ద్వారము. 

దిక్కులలో మొవటి భాగము, నీవు కోరినచో ఇందు (వవేశింతము, 

ప్రియం కార్యం హి మే తస్య యస్యాస్మి వచనే స్థితః, 

(బూహి గాలవ యాస్యామి శృణు చాప్యవరాం దిశమ్. 18 

నే నెవని మాటపై నిలిచియందునో వాని పని నాకు [పియమైగది. 
గాలవా! చెప్పుము. పోదును. లేదా మరియొక దిక్కును గూర్చి వినుము, 

ఇతి (శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వ బి భగవద్యానవర్వణి 

గాలవచరితే అష్టాధికళతత మో౭.ధ్యాయః, 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగ పర్యమున భగవద్యానవర్యమున 

గాలవచరితమున నూటయెనిమిదవ అధ్యాయము. 

అజా 0 ఫా 

వేదవాక్యమును బట్టి గొఖిలు,_ ఉపశాఖలతో కూడిన వేదతాంనుంతరయు 

ఈ దిక్కునందే యుద్భవించిసదని తొత్పర్యము. 

16. మానవులలో అహితులను, రృతమ్నులను, రాశనుబసను సూర్యుడు గో 

ముతో చంపునని భావము _ చంపుట అనగా ఆయుప్పను తగ్గించు! ] 

17. విళావః _ (వవేశింతము, 

SMB.17 (11) 



నవాధికశ శ తత మోఒ ధ్యాయః 

నూట తొమ్మిదవ అధ్యాయము 

దకీణదిశావర్షనమ్. . 

దషీణదధిక్కు.. వరనము, 
భం 

స వర్ణ ఉవాచ _ గరుత్మంతు డెట్టు చెప్పెను. 

ఇమం వివస్వతా పూర్వం (శౌలేన విధినా కిల, _. 

గురవే దక్నిణా దతా దత్నిణే త్యుచ్యలే చ దిర్, 1 

దీనిని మునుపు సూర్యుడు మం[తపూర్వరముగా గురువునకు దగ్షిణగా 

నిచ్చెను. అందువలన దీనిని దక్షిణదిక్కు_ అందురు. 

అత్ర లోకత్రయ స్యాస్య పితృవక్షః ప్రతిష్టిత, 

య్మతోష్మపాణాం దేవానాం నివాసః శ్రూయతే ద్విజ. 2 

ఈ దిక్కువందు మూడులోకముంకు సంబంధించిన పితృదేవతల సము 

దాయము నెలకొనియున్నవి. ఇది వేడియన్నము తిను దేవతల నివాసభూమి 

యని వినవచ్చుచున్నది. 

అత్ర విశ్వే సదా దేవాః సితృఖిః సార్థ మాసతే, 

ఇజ్యమానాః స్మ లోకేషు సంప్రాప్తా సుల్యభాగతామ్. త్రి 

1. శౌతేశ. ప్రతి యనగా వేచము-.దాసికి సంబందించినది ఏ) ట్రొతము_ -మం[త 

ములతో రూడిన 'విధాచముతో నని భావము, (సౌవేణ ణఅ.అనియు పొఠము_ 

(థౌవమైన విరి యనగా యజ్ఞము- యజ్ఞ ముసందు, గురవే_తన గురువగు 

జై ఉమ్మ పాణామ్-వేడియన్న ము రిసుపషట “యావదుషం భవత్యన్నం 
యు ణు 

వా! ల్ లో న. గె మ జల ఇ 

పితర స్తావ వళ్న స్తి-అన్నపు వేడిగా నున్నపుడు పితృదేవతలు 
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ఇందు విశ్వులను దేవులు పిళృదేవళలతో పాటు ఎల్బవేశల కలసియుందురు. 
లోకములందు పితృదేవతల నారాధిందువారు నీరిని కూడ పూజించి, వాకితో 

సమానమగు భాగమును వీరికిని ఒనగుచురు. 

అద శ గా? "| ఏతద్ద్వితీయం వేదస్య ద్వార మాచత్షతే ద్విజ; 

[తుటిళో లవశళ్చాపి గణ్యతే కాలనిశ్చయః. 4 

Ux 
దీనిని వేదమునకు రెండ వద్యారమని చెప్పుదురు. ఇందు కొలము తె గా 

(తుటి - అవము అను స్వరూవముతో మూడ జరుగును, 

అత దేవరయో నిత్యం పిత్సలోకరయ సథా, 

తథా రాజర్షయః సర్వే నివసని గత వ్యథా:, 
ల 

cH 

ఇందు దేవర్షలు, పితృలోకర్షులు, రాజర్థలు ఏ దుఃఖమును. లేనివారై 
ఎల్లప్పుడు నివసింతురు. 

ధా 

అత ధర్మశ్చ సత్యం చ కర్మ చాత నిగద్యతే, 

గతిరేషా ద్విజ శేష్ష కర్మణా మవసాయినామ్, గ్ర 
ధి, అ 

ద్విజవరా ! ఇందు లోరుల ధర్మము, సత్యము, కర్మము అనువానిని 

చిితగుష్తాదులు వెల్లడింతురు. మరణించినవారి కర్మముల కిదే గలి, 

ETT mf} భీ అబ » ఈ లా 4, ద్వితీయటు - దిదగరును మార్గము తూర్పుదిర్కు మొదటిది. దాసి 

ల్లీ జ + మ ఫొ దృష్షితో, పితృదేవలారూపమెన భర్మమార్గ మిది, రెండవది. “(పార్ 
టి టొ రో an 

సంసాని దె వాని కర్మాణి నతీఐసంసాని పిత్యాణి ఎద 
థి Cae ప్రీ యఖ టి 

తూర్పు దిర్కుసను, పితృళకర్మములు దచ్నెిణదిళ్కునను చేయవలయును 

అని స్మృతి. (తుటనః [తుటి యనునది లెక్క_గా, అవళః . అవమసు 

లెక్కతో, త్రుటి _ ఓక అఘువగు అడరము _ "అ వంటిదాని నాలుగవ 

భాగము నుచ్చరించుఓకు వటుకొలము _. అవ మనగా అత్మల్పమెైనది. 
టి ర 0 

6. కర్మ - పుణ్య రూపము, సాపరూవము నగు రర్మము; నిగద్యతే ల వెల్లడి 

నహ ల సరల ఆద Hy Mat Moy ant య. Won MA WaT RG Mae yn" చేయబడును, ఓగు భ్రుదు ముస్నగువారు జీవుల పుణ్యభాటక ర్మములగణు 

న ఇ చి [ oe శ po వ క న గి షం. జో సై అ! On వెల్లడి చియుకుగని భావము; అవసాయినాటు-చనిపోయినవారు,వర్మణఓ. 
Dm ad st Eu wh Sam po Me ల Fon My Me, on Wa 90 బొంద వవసిన సుఖ, మఖ అనుభ వయముంరు ఎనక ని hi De 
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దె చ గ ఇవ జ్య 9 mM pes 
ఎషూ దిక్ సా ద్విజ్టశేష్ట యాం సర్వః (పతిపద్యత, 

వృతా త్యనవబోధేన సుఖం తేన న గమ్యతే. 7 

మరణించిన యెల్లవారును ఈ దిక్కునే చేరుదురు. చీకటి (కమ్మిన దీనిని 

సుఖముగా ఫొందజాలరు. 

నై రృతానాం సహస్రాణి బహూన్య(త ద్విజర్షభ, 

సృష్టాని (పతికూలాని (దష్టవ్యా న్యకృతాత్మ భిః. ర 

ఇందు వేలకొలది రర్కనసులు విపరీతమైన నడవ డితో సృటింపబడి 

యున్నారు. వారు పుణ్యము చేయనివారికి కొనవత్తురు, 

అత మనరకుక్లోష వివరిసదనేమ చ, 
టి జ ల 

గాయని గాథా గనర్యా శి తబుదిహరా ద్విజ. 9 
క 0 — 0 

ఇందు మందరపర్వతపు పొదలలో, వి(ప్రర్దుల భవనములలో గంధర్వులు 

చిత్తమును, బుద్దిని రూపుమాపుచు గాథలు పొడుదురు, 

అత సామాని గాథాభిః ఫత్వా గీతాని రైవత, 

గతదారో గతామాత్యో గతరాజ్యో వనం గతః. 10 

7. _ సర్వః-మరణించిన జీవు లందరు; అనవబోధేన - తెలియరాని _ చీకటితో, 
వృతా - కష్పబడినదై - పుణ్యవంతుడుగాని, పాపొత్ముడుగాని మరణ 

కాలమున ఒడలెరుగ నివాడు గావున దుఃఖమున మునిగి యిందు (ప్రవే 

శించునని తాత్పర్యము. కృత్వా తు అవరోధేన _ అనియు పాఠము. 
అనవః - పూర్వము (ప్రోవుచేసికొన్న కర్మముతో కూడిన, రోధః - 
మోహము-ఏదియు తెలియరాకుండుట-అట్టిదానితో _ కృత్వా _ కర్త, 

స ర్వః-ఎల్లవాడును. ఇచట “కృత్వా అనునది క ర్హరిర్ణకరూపము, 
(శ) 0) టై 

౮ చి త్తబుద్ధిహరాః - చిత్తమును; బిస్ధిని హరించువారు యోగుల త త్త 

జానమును, (పవంచము మిథ్య అను నిగ్చయమును పోగొటుదు రని 
(a ణ్ 

భావము. అ గానమహిమ అట్టి వారినికూడ మోహ పెట్టునని తాత్పర్యము. 

10. గాథాః _ వర్గములతో నిండిన మం[తములు. సామాని గీతాని- సామవేద 
సందింధములగు పాటలు; ర్లైవకు డను రాజు వీనిని వినుచు ఎంతకాలము 

గడచెనో యెరుగక భూలోకమునకు వచ్చి భార్యలు మొదలగువారు 
mms నూ 4 1 Sm Rf ma wa ఛి 
సఖింబిద్ ని వదిన్ని [టు బిర షై యెనసి పురాణగాథ, 
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ఇందు రై వతుడను రాజు గాథలతో కూడిన సామగితములను విని 

భార్యను, మం[తులను, రాజ్యమును పోగొట్టుకొని యడవులు పట్టను, 

అత సావర్ణినా చైవ యవ, క్రీతాత్మజేన చ, 

మర్యాదా స్థాపితా (బహ్మన్ యాం సూర్యో నాతివ రతే. 11 థి 2 

ఇందు యవ క్రీతుని కొడుకు సావర్ణి యను మనువు సూర్యుడు కూడ 
దాటజాలని కట్టడి ఏర్పాటు చేసెను. 

అృత రాక్షసరాజేన పొల స్వేన మహాత్మనా, 

రావణేన తవ శ్చీర్వా సురేభ్యోఒమరతా వృతా. 12 

పులస్సుని మనుమడు, గొప్ప గుండెబలము గలవాడు అగు రాక్షసరాజు 

రావణు డిందు తప మొనరించి దేవకలవలన అమరత్వమును కోరెను. 

ఆత వృ త్రేన వృతోఒపి శ|క్రశతుత్ణ మీయివాన్, 

అత సర్వాసవః ప్రాప్తాః పునర్గచ్చన్ని పజ్బధా. 19 

ఇక్కడ జరిగిన దానివలననే పృ[(తుడు ఇం(దునితో విరోధము పొందెను. 

జీవ లన్నింటి [ప్రాణములు ఇక్కడకు వచ్చి మరల అయిదు విధములుగా నై 

దేహములకు చేరుచుండును, 

అత దుష్కృతకర్మాణో నరాః పచ్య ని గాలవ, 

అత వైతరణీ నామ నదీ వితరణై ర్భృతా. 14 

పాప ర్భములు జేసిన గోరు లిందు వాని నము అనుఖనింతురు. ఇందు 

వైతరణి యను నది గంగు. డాని చుటు వెతరణి యను సరగముోరకు పోవు 
ఇ. Le 

జనులు మూగియుందురు. 

11, మర్యాదా - సూర్యరథ ము పోవుదారులు, మోయు వాహనములు, దాని 

దేవతలు అనువాని నియమమును సావర్శిమనువు ఏద్పాటు చేసన 

తితృర్యము. సూర్యుడుకూడ ఆ రట్టడిని కావచనతొాం డు, 
టి 

158. వితరతిః _ వెతరణి అను పేరుగల నరరమునరు ఫోవువారితో, 
ల 
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అత గత్వా సుఖ స్యానం దుఃఖస్యా నం (ప్రపద్యతే, 

అ్మత వృత్తో దినకరః సురసః క్షరతే పయః. 15 

జీవుడు ఇటకు పోయి నరకమును స్వర్గమును పొందుచుండును. ఇటు 

వైవు మరల సూర్యుడు చక్కని రసముగల నీటిని కురిపించును. 

కష్టాం చాసాధ్య వాసిష్టం హిమ ముత్స్ఫృజతే పునః, 

మరియు ఉతరదిక్కు.ను జేరి మందు పుట్టించును. 

అ|తాహం గాలవ పురా తుధా ర్రః పరిచి నయన్. 16 

౧ బవాన్ యుధ్యమానౌ దొ బృహనాౌ గజకచ్చపౌ. 
(a) నాతి 

గాలవా! మున్నొకమారు నేను ఆకలితో నున్నవాడ నై తిరుగుచు పెద్ద 

దేహములతో పోరాడు ఏనుగును మొసలిని గాంచితిని. 

అత్ర చక్రధను ర్నామ సూర్యాజ్ఞాతో మహానృషిః, 17 

విదు ర్యం కపిలం దేవం యేనారాః సగరాత్మ జాః. 

ఈ దిక్కున సూర్యునివలన చ।క్రధను వను పేరుగల గొప్ప బుషి 
వుతైను. ఆయననే కపిలు డందురు. ఆయనచేత సగరుని పుత్రులు నాశనమైరి. 

అత్ర సిద్ధాః శివా నామ (బాహ్మణా వేదపారగాః, 18 

అధీత్య సకలాన్ వేదాన్ వేభిరే మోక్ష మక్షయమ్. 

15. సుఖస్య - అన్త్నమ్ _ నరకమును; దుఃఖస్య _ అన్తమ్ - స్వర్గమును - 

అత వృతః - ఈ నపునకు తిరిగిన - అనగా దక్షిణాయనమున 
(పవేశించిన సూర్యుడని తాత్పర్యము, సురసం క్షరతే పయః-సూర్యుడు 
కర్కాటక రాశి యుండు. [ప్రవేశించిన కాలము పర్షరువు (పారంభమని 

16 వాసిస్టీం కాష్టామ్ య వసిష్ట సంబంధమైన దిక్కు. ఇచ్చట వసిష్ట డనగా 

వసిష్టుడు మొదలుగా గల స ప్తర్షులను గ్రహింపవలయును. వారుగల 

దిక్కు - ఉత్తరము, 'ధానిష్టీమి' అనియు పాఠము. ఆ పక్షమున ధన 

మధికముగా గలవాడు ధనిష్టుకు _ కుబేరుడు. అతనికి సంబంధించిన 

దిక్కు _ ధానిస్టి, ఉత్సృజతే _ వదలును కురియును, 
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ఇందు వేదములు కడదాక నేర్చినవారు, శివు అనబడు (బ్రాహ్మణులు 

వేదము అన్నింటి తత మెరిగి సిద్దులె చెడని దగు మోక్షమును పొందిరి, 

అత భోగవతీ నామ పురీ వాసుకిపాలితా, 19 

తక్షకేణ చ నాగేన తథై వై రావలెన చ, 

నుక, తక్షకుడు, ఐరావతుడు ఆను నాగరాజు లేలడు భోగవతి యను 

పుర మిందు గలదు. 

అత నిర్యాణకాలేఒపి తమః సంప్రాపష్యతే మహత్, 20 

అభేద్యం భాస్క_రేణాపి స్యయం వా కృష్ణవ ర్మ్మనా 

ఇందు మరణకాఐమున సెనుచీకొటి అవరించును, దానిని సూర్యుడు గాని 

అగ్నిని చీల్చివేయలేరు 

బష కస్యాపి ₹ తే మార్గః పరిచార్యస్య గాలవ, 

(బ్రూహి మే యది గ న్గవ్యం (పతీవీం శృణు చావరామ్. 21 

గాలవా! యిదిగో నేను సేవించుచున్న స్సీ మార్గము, పోవలయునా? 

చెప్పుము. లేదా వేరు దిక్కును-పడమరను.గూర్చి చెప్పెదను. 

ఇతి శ్రీమహాథారతే జు ఉద్యోగపర్వణి థగవద్యానపర్వణి 

గాలవచరితే నవాధికళశతతమో౬ ధ్యాయః, 

లో 

ఇది త్రకహాభారతసు ఉద్యోగవర్యమున భగ వద్యానపర్యమున 

గావ చరితమున నూటతొమ్మిదవ అధ్యాయము, 

20. నిర్యా ణకాలే మరణ రాయు, తమః-.నీఏంటి. (గ దికనము, 

21, తస్య. సీర“ న పరిచార్యస్య- సేఫ్యుడ గువాని_ స నాకిపుడు స్యామివని 

తాత్సర్యము. 



దశాధికశతత మోజఒధ్యాయః 

నూటపదియవ అధ్యాయము 

పశ్చిమదికొవర్హన మ్, 

పడమటిది క్కు వరనము 
050 

ఇయం దిగ్గయితా రాజ్ఞో వరుణస్య తు గోవతేః, 

సదా సలిలరాజస్య (పతిష్టా చాది రేవ చ. 1 

ఇది జలములకు ఆధిపతి యగు వరుణరాజునకు ఎల్లవేళల (పియమైన 

దిక్కు. సూర్యునకు మొదటి నెలవు. 

అత్ర పళ్చా దహః సూర్యో విసర్ణయతి గాః స్వయమ్, 
m2 

పశ్సిమే త్యభివిఖ్యాతా దిగియం ద్విజస తమ, ని 

దినము ముగిసిన కాలమున సూర్యుడు తనకు తానై యిందు తన 

కిరణములను వదలును. ఆ కారణమున ఈ నిక్కునకు వెనుకటివి అను నర్థమున 

“పశ్చిమ్ నామము గలిగినది. 

యాదసా మత రాజ్యేన సలిలస్య తు గుప్పయే, 
కశ్యపో భగవాన్ దేవో వరుణం స్మాభ్యమషేచయత్, వి 

ఇది నీటి జంతువుల రాజ్య మగుటచే జలమును రాపాడుటరై భగవంతు 

డగు కళ్యపదేవు డిందు పరుణుని అభిషేకించెను. 

1,  గోవతేః.కిరణములను హెలించువాడగు సూర్యునియొక్క; ఆదిః- మొదటి 

(పతిష్టా-నెలపు, 

2. పె విషయమునే ఈ శ్లోకము; వివరించుచున్నారు. అహః-పగటి, 

పళ్చాత్ -తుదిభాగ మున-.సాయంకాలమున అని అర్థము; గాః-తన కిరణము 

లను; విసర్గ యతి - వదలుచున్నాడు; అందువలశనే_పక్సి మా - చివరిది, 

అను నరము గలడిగా; ఏిథఖ్యాతా_(పసిద్ది కెక్కి నది, 
థి బీ మ (గ అ 
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అత్ర పీత్వా సమసాన్ వై వరుణస్య రసాంసు షట్, 
జాయతే తరుణః సోమః శుక్టస్యాదౌ తమ్మిసహి. 4 

మునుపు పరిపద్ధుడగు వరుణునికి సంబంధించిన ' ఆరు రసములను 

మొత్తముగా పీల్చి చంద్రుడు వయనుకాడ్రై చీకటులను చీల్చువాడయ్యెను. 

అత పళ్చాత్మ గ్రాలౌ దె దైత్యా వాయునా సంయుతా స్తదా, 

నిఃశ్వసన్లో మహావాతై రర్దితాః సుషువు ర్థ్విజ. ర్ 

ఇందు వాయువు వెనుకకు తిప్పి కట్టి పథవేయగా పెనుగాలులతో పీడ 
నొందిన రక్క_సులు రోజుకొనుచు ని|దించిరి. 

అత సూర్యం (పణయినం (వతిగృహ్లోతి పర్వతః, 

అస్తో నామ యతః సన్ధ్యా వళ్చిమా (పతిసర్పతి. రి 

ఇందు తనకు [పియుడైన సూర్యుని అస్త మను పర్వతము చేతులలో నికి 

తీసికొనును. వక్సిమసంధ్య దీనినుండియే సాగివచ్చును, 

అతో రా|త్రిశ్స నిదా చ నిగ్గతా దివసక్షయే, 

జాయతే జీవలోకస్య హర్తు మర్ధ మివాయుషః. 7 

వగలు గడువగా దీనినుండి రాతి, ని|ద యనునవి (పాణిలోకము 

సగము ఆయువును దోచివేయుచు నే ర్పడుచున్న వి, 
అత దేవీం దితిం సుపా మాత్మ(పసవధారిణీమ్, 

విగర్భా మకరో చ్చక్రో యత జ జాతో మరుద్దణః. 8 

కడుపులో పిండము భరించిన దితి ని(దించుచుండగా ఇందే యిం[దుడు 

గర్భము పొడుచేసెను. దానివలననే మరుత్తుల గణము ఏర్పడెను, 

అ|త మూలం హిమవతో మన్దరం యాతి కాశ్యతమ్, 

అపి వర్షసహ _సేణ న చాస్యానో౬ ధిగమ్యుతే. 9 

ర్, పక్చాత కృతాః _ వెనుకకు [తిప్పబడిన నవారై ; 

సంయతాః . కట్టబడినవారై, 

7. రాత్రిపూట నిద్రలో (ప్రాణుల ఆయువు నగము 

తాత్సర్యము. 

బి 
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ఇందు మంద రపర్వతము హిమవంతుని శాశ్వతమైన మూలమును 

చూడబోయెను, వేయేండ్లకును చాని అంతము దానికి దొరకలేదు. 

అత కాఖ్బన శై లస్య కాక్చానామ్బురుహస్య చ, 

డిదథే సీర మాసొద్య సురఖిః క్షరతే పయః 10 

ఇందు బంగారుకొండ కడ బంగరువద్మములుగ ల సము ద్రముఓడ్డున 

నుండి కామధేనువు పాలు కురిపించును 

అత మధ్యే సముదస్య కబనః (పతిదృశ్యతే, 

స్వర్భానోః సూర్యకల్చస్య సోమసూర్యా జిఘాంసత:, tl 

ఇదిగో చూడు! సము[దమునడుమ ఒక మొండెము కానవచ్చుచున్నది. 

ఇది సూర్యునంతటివాడు, చం దసూర్వ్యులను (మింగ చూచువాడు నగు రాహువు 

మొండెము, 

సువర్గశిరసో౭.ప్య త్ర హరిరోమ్లః (పగాయతః, 

అదృశ్య స్యా|వమేయస్య శ్రూయతే విపులో ధ్వనిః. 12 

- నరయని రోమములు గల సువర్ణశిరన్ము_డగు ముని యిందు గలడు, 

అత డెవ్వనికి గానరాడు. ఇట్టివాడని ఊహించుటకును సాధ్యము కానివాడు, 

ఆయన “పెద్దగా పాడుచుండగా గొప్పనాదము వినవచ్చుచుండును. 

ర్ట మన్షరమ్ - సము|దమున మునిగిన మందరవర్వతను; దీనివలన 

సము ద జలము, హిమవంతుని మూలము ఉఃహింప సలవికాని [వమా 

ణము గలవి యని భావము. 

10. కాంచన _ అంబురుహస్య - జంగారువద్మ ములు గల; ఉదదేః - సము 

(దము వంటి సరస్నుయొక్క. 
12. _సువర్ణశిరసః _ సువర్ణ శిరస్కుడను పేరు గల మునియొక్క; హారి 

రోమ్లుః _ నరయని కేశములు గలవాని; అనగా ఆతడు ఎల్డ వేళల తరుణ 

వయస్సునందే ఉండునని భావము; ఆద్భశ్యస్య - ఎప్వరు నాతని చూడ 

జాల రని భావము, 
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యత ధ్వజవతీ నామ కుమారీ హరిమేధసః, 

అకాశే తిష్ట తిష్టేతి తస్థా సూర్యస్య శాసనాత్. 18 

హరిమేధసు డను ముని కూతురు ధ్వజ వతి యనునది, సూర్యుడు నిలువు 

మని కాసింపగా ఆకసమున ఈ దిక్కున నిలిచియుండెను, 

అత వాయు స్తథా వహ్ని రాపః ఖం చాపి గాలవ, 

ఆహ్నికం వై చెవ నై శం చ దుఃఖం స్పర్శం విముబ్బతి. 14 

"ఇందు వాయువు, అగ్ని, సీర, ఆకాశము వగటియందును, ర్యాకియందును 

జాధించు స్పర్శను పఏీడియుండును , 

అతఃపభృతి సూర్యస్య తిర్య గావర్తతే గతిః, 

అత్ర జ్యోతీంషి సర్వాణి విశ న్యాదిత్యమణ్ఞలమ్. 16 

18 వహరిమేధసః _ హరిమేధనుడను మునియొ క్క; కు కుమారీ _ పుత్రిక; తిష్ట 

తిష్ట. నిలు నిలు అను; సూర్యస్య శాననాత్ _ సూర్యుని శాసనమువలన, 

14. ఈ దిక్కులందలి గాలి, నిప్పు, సీరు, ఆకాశము అనునవి యెల్డవేళల 

సుఖస్పర్శ కలిగి యుండును గాని బాధించు సర్శ వానికెప్పుడు కల్లదని 

భావము; దుఃఖమ్ _ దుఃఖమును కూర్వెడు; స్పర్శం - స్పర్శను; విము 

జ్బూన్సి - వదలును. 

15. _అతః(పభథృతి. .. మేరువును చుట్టివచ్చు సూ ర్యుడుఎప్పుడు అడ్డముననే తిరుగు 
చుండును. కాని లోకముల చూపుగకు పై భాగమును, కింది భాగము 

నను తిరుగుచున్న ట్టు కానవచ్చును. ఈ పడమటిదిక్కు అంచులలో 

లోకదృష్టి ఉండదు, కనుక అడ్డముగా థిరుగుటయే యుండునని భావము. 

“ఆడిత్యో వా అస్తు యష్నగ్ని నును[వవిశతి _ ఆదిత్యుడు అస్త 
మించుచు అగ్నిని ప్రవేశించును.అను స్రతిని బట్టి సూర్యుడు అగ్ని మున్నగు 

వెలుగులను చేరును. సక్ష [త్రములు గాడ అట్టి వెలుగులే. అవి యన్నియు 

కలసి ఆదిత్యమండలము నేర్పరచును, నక్షత్రములు మున్నగునవి 

కూడ జలమయములే కావున వానికి స్వయముగా (ప్రకాశించు లక్షణము 

లేదు. సూర్యకా తి తోడనే ర్మాతులయందు అవి (ప్రకాశించు నుండును. 
వగలు అకాంతి వానియందు (పసరించ క పోవుటవలన (పకాశింప 

కండును. 
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ఇది మొదలుగా సూర్యుని గతి అడ్డముగా సాగును. ఇందు నక్షత్రము 

అన్నియు సూర్యమండ లము చేరుకొ నుచుండును. 

అషహ్టైవింశతిర్మాతం చ చం|క్రమ్య సహ భానునా, 

నిష్పతన్ని పునః సూర్యాత్ సోమసంయోగయోగతః, 16 

| ఇరువదియినిమిది రాతులు నక్ష([త్రములు సూర్యునితోకూడ చం[దునితో 

కలిసిన రీతిని కలసి తిరుగుచు మరల సూర్యునివలన వెలికి వచ్చుచున్నవి, 

అత నిత్యం (సవ నీనాం పభవః సాగరోదయః, 

ఆత్ర లోక తయస్యాప సిష్పన్ని వరుణాలయే. 17 

ఇందు ఎల్లవేళల సము[దముల నింపెడు నదుల పుట్టుక జరుగు 

చుండును, ఈ వరుణుని ఆలయమున మూడు లోకములకు చాలు జలము 

లుండును. 

ఆత వన్న గరాజస్యా వ్యన నస్య నివేశనమ్, 

అనాదినిధన స్యాత్ర విష్ణోః స్థాన మను తమమ్. 18 

పాములరేడగు అనంతుని నివాసము కూడ ఇందే కలదు. పుట్టుక 

మరణములేని విష్ణువుదై న గొప్పతావు కూడ ఇందే కలదు, 

18. ఒకొక్క. నక్ష[త్రము ఒక్కొక్క వనమున చందదునితో కూడి యుండును, 
అట్టు ఇరువది యెనిమివి దినములు గడచిన పిదప ఇరువని తొమ్మిదవ 

దినమున ;నిష్పతతి.చం[దునినుఎడి బయటకు వచ్చును. అటే ఆ నక్షత 
(op) 

ములు; సోమసంయోగ యోగతః - చంసునితో కలసిన విధముగా 

భానునా సహ _ సూర్యునితో కూడ; సం|కిమ్య.కలసియుండి, నిష్పత స్ర్తి 

సూర్యుని నుండి బయటకు వచ్చుచుండును. ఇటు నక్ష[తములకు 
య 

చం|దునితో వలె అన్ని [గహము5తో సంక్రాంతి సమానమని భావము, 

17. (సవ స్తీనామ్-నదుంయొక్భ.; సాగరోదయః - సము[దమును నింపెడు; 

(ప్రభవః - పుట్టుక య సము దములఅను నింపెడు నధులన్ని యు నిందే 

పుట్టునని భావము, 
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అత్రానలసఖ స్యాపి పవనస్య నివేశనమ్, 

మహరేః కశ్యపసా [త మారీచస్య సివేశనమ్, 19 
జ ఫ్రీ 

అగ్ని చెలిమికాడై న వాయువు నివాసము, మరీచతనయుడగు కళ్యోప 
మహార్షి నివాసమును ఇందే కలవు, 

ఏష లే పళ్చిమో మార్గో దిగ్భ్వారేణ (వకీ రితః, 

(బూహి గాలవ గచ్చావో బుద్ధిః డ్రా ద్విజస తమ, క్ట 

ఈ పడమటి దారిని గూర్చి నీకు చూదాయగా చెప్పితిని. గాలవా! చెప్పు 
పోదమా! నీ అభి[ప్రాయమేమి 2 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగ వర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

గాలవచరితే దశాధిక శత త మో౬ధ్యాయః, 

ఇది శ్రీమహాభారతము. ఉద్యోగవర్యమున భగవద్యానవర్వమున 
గాలవకథ యందు నూటపదియవ అధ్యాయము, 

20. డిగ్గా రేణ _ సంషేవముగా; తే _ నీకు, 



ఏకాద శాధిక శ తత మోఒధ్యాయః 

నూటపదునొకండవ అధ్యాయము 

ఉ త్రరదిళావర్షనమ్ 

ఉ త్రరదిక్కు వర్షనము 

సుపర్ణ ఉవాచ - సుపర్లు డిట్టు చెప్పెను. 

యస్మా దుతార్యలే పాపా ద్యస్మాన్ని ఃశ్రేయసోఒశ్ను తే, 

ఆస్మా దుతారణబలా దుతరే త్యుచ్యతే ద్విజ. 1 

జీవులు దీనివలన పాపమునుండి దాటుదురు, ము క్తి పొందుదురు. అట్లు 

దొటించునది కనుక దీనిని ఉత్తరదిక్కు అందురు. 

ఉత్రరస్య హిరణ్యస్య పరివావశ్చ గాలవ! 

మార్గః వళ్చిమపూ ర్యాభ్యాం దిగ్భ్యాం వై మధ్యమః స్మృతః, లి 

గాలవా! ఈ దిక్కు గొప్ప బంగారునిధులకును స్థావరము పడమర 
తూర్చుదిక్కుల నడిమిమార్గము కనుక మధ్యమ మనియు దీనికి పేరు 

అస్యాం దిశి వరిష్టాయా ము తరాయాం ద్విజర్షభ, 

నాసౌమ్యో నావిధేయాత్మా నాధర్మో వసతే జనః. ప్రి 

మిక్కిలి (శేష్టమగు ఈ డి త రచక్కునందు మంచితసము, ఇం[దియ 
అయిల్ 

నిగ్రహము, ధర్మము లేని జనుడు ఉండదు. 

1. ఉతరాయణమున పోవృవారికి వాపము నశించి, స్వర్గము - మోక్షము 

సిదించును. అను అరమును బటి ఈ దికు)__ఉ తరా . మిక్కిలి గొవుది 
ఛి తి J నో లొ + 

2, హిరణ్యస్య- ధనముయొక్క్ల, నువసి యొక్క; వరివావః . స్థానము 

అట్లు నిధిస్థానము కనుక స్వర్షమార్గము; తూర్పువడ మరల దృష్టితో 

దిసీని మధ, మ మనియు అందురు, 

ల అవిదేయ ఆసా ఆతా ఉ్ర-బెత్రము సె ఆదుపుతనివాతు, 
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అత నారాయణః క్లో టిష్తుళ్చివ నరో తమః, 
ta ధి అతి 

బదర్యా మ్మాళమవదే తథా (బ్రహ్మా చ శాశ్వతః, శ 

ఇందు నారాయణుడై న కృష్ణుడు, జయశీలుడగు నరవరుడు బదరికా[శమ 

ములో నిపసింతురు. అట్లే కాళ్వతుడగు (బహ్మయు నిందు నివసించును. 

. క! ఖ్ 7 "5 

అ(త వై హిమవత్సృ మే నిత్యమా సె మహేశ్వరః, 

(ప్రకృత్యా పురుషః సార్ధం యుగానాగ్ని సమ్మ వభ. ర్ 

.. ఇందు హిమవత్సర్వతశిఖరమున పురుషస్వరూపుడగు మహేశ్వరుడు 

(వకృతిస్వరూపిణియగు ఉమతో కూడి (పళయకాలమునందలి అగ్నివంటి 

కాంతితో విరాజల్లుచు నిత్యము నివసించును. 

నస దృశ్యో మునిగణై. సథా దేవైః సవాసవె 8, 
రాం 

గనర్యయడసిద్దెర్వా నరనారాయణా దృతే. 6 
రై ర 

ఆతడు మునులకొగాని, ఇం|దు నితోపాటు దేవతలరుగాని, గంధర్వులు, 

యతులు, సిద్ధులు మున్నగువారికిగాని కానరాడు, నరనారాయణు లకు మాత్రము 

కానవచ్చును. 

అత్ర విష్ణుః సహస్రాక్షః సహ్మసచరణో౬వ్యయః, 
సహ।సశిరసః శ్రీమా నేకః వళ్యతి మాయయా, 7 

ర్, (పకృత్యా-ఉమతో. 
సీ 

ఇష 1 “దరి ల. Ww గం "ల ల అమ ఇ ళ్ లో, లో f 

6, మాయ బకోసన్నవాడయు్యూ; ను నృిష్టః - రొనరాపిం = చూడరానివాడ ని 
రు [| Je 

« ఇ టల జో ఖో గొ ల కారు ఇధరు అటి ఆ జ Mw 0 ౯ 

భావము; సుద్ద జ్రానస్వరూపుడై నూంససు వచలభిచతో ఇర చెప్పనేలః అని 
sy ఓ Gora 

భావము. 

7. సహ్మసశిరసః ఇదరి అగాదాంత భలము? అవ్యయః ల పొచ్చుతగ్గులు 
సై ౧ 

లేక ఏకాకారముగా నుందువిడు; నాయయా (పకృతిస్వరూపిణి 

ట్ర్ Md అ లక్నో Mu Pe | wet ఇ ణం 

యగు మాయత్ొ కూడిన మః సి రని అని భావము - వర మెళ్వరుడు 

పసుతః అన్ని జీవులలో నిండియుండు [వత్యగాత్మ స్వరూపుడు కావున 
అదీ 

ఇ 

అతని విషయమున చూచువాడు,  చూడబడుట మున్నగు అతణము 

ర wes ne yO wg టి అట్ fe cB Or Pan wt wf త్య Fl 

లుండవు. కాని మూయతి మాదినపుగు ఎద అక స్వరూపమును బొంది 
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వేయి కన్నులు, వేయి పావములు, వేయి శిరస్సులు గల నిత్యుడు, 

శ్రీమంతుడు, ఆగు విషు వొర్కడు ఠః దిక్కు_న మాయతో గూడీన మహేశ్వరుని 

దర్శనము పొందును. 

అత్ర రాజ్యేన విపాణాం చన్ద్రమా శ్చాభిషిచ్యత, 

అత గజ్జాం మహాదేవః వత న్రీం గ్గనా చ్చ్యుతామ్, 8 

(ప్రతిగృహ్య దదౌ లోకే మానుషే (బహ్మవి తమ. 

తొలి ఈ దీక్కునందు చం[దుడు విప్రుల రాజ్యమునం దఖిషేక ము 

పొందెను. ఆక సమునుండి జారిపడుచున్న గంగను మవోదేవు డిందే పట్టుకొని 

మనువ్యలోకమున వదలెను. 

అత దేవ్యా తవ స్తవం మహేశ్వరపరీపృయా. 9 
ఇందు పార్వతీదేవి పరమేశ్వరుని వతిగా పొందగోరి తవ మాచరించెను, 

అత కోమళ్ళ రోషశ్చ శైల కోమా చ సంబభుః. 

ఈ దిక్కునందే కామము, రోషము, పర్వతము, ఉమాదేవియు పుట్టిరి, 

అత రాక్షసయక్షాణాం గన్గర్యాణాం చ గాలవ, 

ఆధిపత్యేన కైలాసే ధనదో౬ప్యభి షేచితః. 1 డై. 

ఈ దిక్కున కై లాసమున రాక్షసులు, యతులు, గంధర్వులు అనువారిపై 

(పభుత్వము నెరపుటకు కుబేరుని అభిషేకించిరి. 

ఉపాధి సహితుడై నపుడు _ ఆతనిని చూడ శళ్ళమగును. అనగా సగుణ 

(బహ్మభావననుండియే నిర్గుణ[బహ్మజ్ఞానము కలుగునని భాత్చర్యము- 

“సోసాద్ది ర్నిరుపాధిళ్ళ ద్వేధా (బహ్మావి దుచ్య తే, సోపాదిక; స్యాత్ 

సర్వాత్మా నిరుపాఖ్యో౬నుపాధివణ” - అని శాస్త్రములు చెప్పుచున్నవి, 

(బ్రహ్మము నెరిగినవాడు రెండు విధములుగా నుండును, ఒకడు 

సోపాధికుడు, రెండవవాడు నిరుపాధికుడు. సోపాధిరుడు సర్వాత్ము 

డగును. నిరుపాధికునకు నామరూపాదు లేవియు నుండవు. ఈ అంగ 

నుంతటికి శ్రీ నీలకంఠతుల వేదాంతకతకమను (గంథధమున విస్పష్టమగు 

వివరణ కలదు, 
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అత చెతరథం రమ్య మత వై ఖానసాశమః. 1l 

ఇందు అందమగు చై (త్రరథ మను ఉద్యానవనము గలము, మరియు 
ఏ ఖభానసుల ఆ|శమమును గలదు 

ఆత్ర మన్దాకినీ చైవ మన్దరశ్చ ద్విజర్షభ, 

అత సొగన్ట్థికవనం నైర్భతై రభిరక్యతే. 1౨9 

ఇందు మందాకినియు, మంవరపర్వతమును గలవు, ఈ దిక్కునందే 

సగం కపద్భ్మ ముల తోటను రాక్షసులు కొపొడుచుందురు. 

శాద్యలం కదలీస్క_న్ల మృత సనానకా నగాః, 

ఇందు ఇాద్వలము రవళి యను పతాకకొమ్మయు రల్పవృషము మొద 

లగు చెట్టును గలవు. 

అత్ర సంయమనిత్యానాం సిద్ధానాం స్వైరచారిణామ్, 

విమానా న్యనురూపొణి కొమభోజ్యాని గాలవ. 18 

ఇందు గొప్ప నిగ్రహము, కామగమనము గల సిద్ధుల విమానములు వారి 

వారికి తగిన విధముగా కోరిన భోగములను కూర్చుచుండును. 

అత తే బుషయః సప దేవీ చారున్ధతీ తథా. 14 

ఇందు (పసిద్దులగు సప్తర్షులు అరుంథతీదేవియ నివసించుదుందురు. 

అత్ర తిష్టతి వై స్వాతి ర్మతాస్యా ఉదయః స్మృతః, 

అత్ర యజ్ఞం సమాసాద్య (ధువం స్టాతా పితామహం, 15 

18, శాద్వలమ్ _ జింటా. మను పేరుగల ఒక దేవతిస్వరూవము; రదలీ 

స్కన్లబు _ పే జయంతి యను పేరుగల వతార. స్కంధమనగా రొమ్మ 
(ay rms 

వల పెకి ఎ తబడిన పతాకయని భావము - 'అథ కదలీ వతారా మృగ 
Rr అలాట్ 

(1 ఫేదయోఃి . అని మేదినీ నిఘంటువు. కదలి అను శబ్దము పతాక, 

ఒక విధమగు మృగము అను నర్గములం దుండును, నగా బెట్టు_.కల్బ 

వృషము మొదంగునవి; సంయమనిత్యానామ్- ధ్యానము, ధారణము అను 

యోగ లక్షణముబ నెప్పుడు వపదలనివారని భావము. 

3403-10 (11) 
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ఇందు స్వాతినక్ష [త్రము నెఒ.కొని యుండును. అవి ఉదయించు చోటిదియే. 

ఇందు (బ్రహ్మ యజ్ఞ మాగరించి నిలుకడతో నుండును, 

జ్యోతీంషి చన్ద్ర సూర్యా చ పరివ రని నిత్యశః, 

అత గంగామహాద్యారం రక్షని ద్విజస తమ. 16 

నక్ష[తములు, చం[దుడు, సూర్యుడు ఇం దెల్గవేళల తిరుగుచు గంగ మహా 
ద్వారమును రశించుచుందురు. 

ధామా నామ మహాత్మానో మునయః సత్య వాదినః, 

న తేషాం జ్ఞాయతే మూర్తి ర్నాక్ఫితి ర్న త పక్సి తమ్, 17 

మహాత్ములు, “సత్యమునే పలుకువారు నగు ధాములను పేరు గల మును 

ందుందురు. వారి స్వరూప మెట్టిదో, వారి అవ శువముల తీరెట్టిదో వారు సాధిం 

)న తప మెట్టిదో యెవ్యరికిని ? శెలియరాదు. 

పరివ ర్రః సహస్రాణి కామభోజ్యాని గాలవ. 
ఇ దిచ్చ వచ్చినట్లు తినదగిన అన్నపరివేషణపా తములు వచ్చుచు పోవుచు 

నుండును. 

యథా యథా పవిశతి తస్మాత్ వరతరం నరః, 

తథా తథా ద్విజ శేష్ట _వవిలీయతి గాలవ. 18 

ఈ నుంచు నిండిన తావునుండి లోనికి పోయిన కొలది నరుడు దానిలో 

కరగి పోవును, 

నైతత్ కేనచి దన్యేన గతపూర్వం ద్విజర్షభ, 

బుతే నారాయణం దేవం నరం వా జిమ్షు మవ్యయమ్. 19 

16. గంగామహాద్యార మనువోట గాయంతికాద్వార మనియు పాఠము గలదు. 

అప్పుడు 'గాయంతి' అనునది ఒర గుహ. 
1. మూర్తి అనగా స్టూలరూవము; ఆకృతి యనగా అవయవములు తోచు 

స్వరూపము. ' 

18. పరివ రః య వచ్చుచు ఫోవ్రచుండుటి; సహ స్రాణి-వేలక్ అది అన్న పాత 

ములు; కానుభోజ్యాని _ ఇచ్చవచ్చినట్లు తినుటకు యోగ్యము అయినవి _ 
అవి స్ట్థూలదృష్టికట్టు కానవచ్చునని భావము. తస్మాత్ - ఆ మంచుగల 

చోటునుండి; పరతేరం _ మిక్కిలి లోవలికి; (పవిలీయతి _ మంచుతో 

గి నశించిపోవ్సనని తాత్పర్యము, 
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నారాయణదేవుడు, జయశీలి, నాళనము లేనివాడు నగు నరుతు కాక మరి 

యెవ్వరు దీనిని [ప్రవేశింపలేదు. 

అత కెలాస మిత్యు కం సాన మైలబిలస్య తత్, 20 

దీనిని కైలాస మందురు, ఇది కుబేరునకు నెలవు, 

శ అద అత విద్యుత్చభా నామ జజ్ఞిరే ఒప్పరసో దశ, 

అత విషుపదం నామ (కమతా విష్తునా కృతమ్, 
దా Ly) 

(తిలోకవిషయే (బ్రహ్మ న్ను తరాం దిళ మ్మాశితమ్. 21 

చు (బ్రాహ్మణా! ఇచటనే విద్యు త్పళ లను పేరుగల ఆచ్చరలు పదుగురు 

పుట్టిరి. విష్ణువు మున్ను (వామనావతా రమున) మూడుతోళకములు ఆ(కమించి 

నపుడు ఉత్తరదిక్కు నం దిచటనే పాదము మోపుటచే ఈ (పదేశము విష్ణుపద 

మను పేరుతో (ప్రసిద్ధమైనది. 

అత రాజా మరు లేన యజ్లేనేషం ద్విజో తమ, 

ఉకీర వీజే విపవరే యత్ర జామ్బ్ఫూనదం సరః. op 

ఇందు ఉశీరనీజ మనుచోట బంగారు సరస్సు గల భాపువన మరుత్తుడను 

రాజు గొప్ప యజ్ఞము చేసెను. 

జీమూ తస్యా త్ర వివర రుపత సే మహాత్మనః, 
ఎ ఖి 

సాఇుద్ధెిమవతః పుణ్యో విమలః కనకాకరః. 28 

(బహ్మార్షి యగు జీమూతు డను మహాత్మునకు హిమపత్పర్వతమం దిచటనే 
స్వచ్చము, దీపమగు బంగారుగని యగ వడినది. 

(బాహ్మ ణేషు చ యతి కృత్స షం సనం కృత్యా ధనం మహత్, 

వవే ధనం మహర్షిః స జైమూతం తద్ధనం తతః, 24 

90, ఐలబిలస్య-కుబేరుని యొక్క... 
28. ఉశిరదీవే.ఉశలీరవీజ మను పేరుగల స్థానమున; కనకాకరః.బంగారుగ ని, 

జీమూతస్య-జీమూతుని, ఉప-సమీపమున, తసే.|పకాశమును పొందిసడి, 
ఇచట స్థా) ధాతువు (వకాశము పొందుట అను నర్గ్థమున ఆత్మ నేవద 
[పత్యయమును పొందినది. 

బి4. వ(వే-[బాహ్మణులను ఈ ధనము నాపేరు మీద (పసిద్ధిచెంగుగాక యని 
వరము వేడెసని భావము. స్వ స్తమ్-వవి [త్ర 
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ఆ (బహ్మార్షి ఆ సువర్ణ నిధిని సంపూర్ణముగా (నాహ్మణుల కొసని, ఈ 

ధనము నా చ్పీర్రుతో వ్రసిద్ధమగునట్టు అనుగ హించుడని కోరెను, అప్పటి 

నుండియు ఆ ధనమునకు జె మూతమను శేరు గలిగెను. ' 

అత నిత్యం దిశాం పాలాః సాయం ప్రాతర్థ్విజర్షభ, 

కస్య కార్యం కిమితి వై పర్మిక్రోశ ని గాలవ. బి 

ఇందు (పతిదినము దిక్పాలకులు సాయంసమయము లలో (పాతఃకాలము 

లలో ఇది యేమి? ఎవరి పని, అని పెద్దగా కేకలు పెట్టుచుందురు, 

ఏవ మేషా ద్విజగ్రేష్ట గుణై రన ర్లిగుతరా, 
డి త్రేతి పరిఖ్యాతా సర్వకర్మసు చో తరా. 26 

ద్వీజి|గేష్టా | ఇట్టే చిక్కు. మరియు ఇతర గుణములతో (శీస్టమెనది, 

కావుననే “ఉ త్రర' అని పేరొందినది. అన్ని కార్యములకు మేలై నది, 

ఏతా వి స్తరశళ సాత తవ సంకీ రితా దిశః, 

చత సః "క్రమయోగేన కామాళాం గన్సుమిచ్చ సి? 97 

బాబూ! సీకు ఈ నాలుగు దిక్కులను గూర్చి (క్రమముగా వివరించి 

చెప్పితిని. ఏ దిక్కునకు పోవగోరుదువు? 

ఉద్యతో ఒహం ద్విజ్మ శేష్ట తవ దర్శయితుం దిశః, 

పృథివీం చాఖిలాం [బహ్మం సస్మా దారోహ మాం ద్విజ. 28 

[వాహ్మణవరేణ్యా! నీకు దిక్కు. లన్నింటిని,భూమి యంతటిని చూపుటకు 
సిద్ధముగా నున్నాను. నాపై కూర్చుండుము, 

ఇతి (శ్రీమహాభారతే ఉద్యో గపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

గాలవచరిథే ఏకాదళాధిక శ తత మోఒధ్యాయః. 

ఇది (శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున థ గవద్యానపర్వమున 

గాలవచరితమున నూటపదు నొకండవ అధ్యాయము. 

+ mt 0 వట 

25, పరి్యకోళన్తి.మీ మీ కార్యములను చేసిపెట్టుటకు మే మిందున్నాము, 
ఆఅదేశింపుడని భావము. 

శిరి, ఉలత్తరా.మిక్కిరి |శేష్షమైనది, 



ద్వాదశాధిక శతతమోజఒధ్యాయః 

నూటపం(డెండవ అధ్యాయము 

గరుడ మారుహ్య పూర్వ్యాం దిశం గచ్చతో 

గాలవన్య తెద్వేగేన వ్యాకుల త్వమ్. 

గరుడు నెక్కి తూర్పుదిక్కున కరుగుచున్న 
గాలవు డాతని వేగమునకు బెగడుట. 

గాలవ ఉవాచ -_ గాలవు డిట్టు చెప్పెను. 

గరుత్మన్ భుజగేందారే సువర్గ వినతాత్మజ, 
ep 7 అచ నయ మాం తార్జ్య పూర్వణ యత ధర్మస్య చక్షుషీ. 1 

గరుత్మంతుడా! సర్పరాజుల పగవాడా! సువర్థా! వినతకుమారుడా! 

కార్జ్యుడా! ధర్మపు కన్నులుగల తూర్పుదిక్కునకు నన్ను గొనిపొమ్ము. 

పూర్వమేతాం దిశం గచ్చ యా పూర్వం పరికీర్తితా, 

దేవతానాం హి సాన్నిధ్య మ్మత కీరితవా నసి. 2 

సీపు ముందు వర్షించి చెప్పిన తూర్పుదిక్కునకు పద. ఇందు దేవతలు 

సన్నిధిచేసి యుందురని కొనియాడితివి గదా! 

అత్ర సత్యం చ ధర్మశ్చ తయా సమ్యక్ (వకీ ర్రితః, 

ఇచ్చేయం తు సమాగన్తుం సమస ర్టైవతై రహమ్, 

భూయళశ్చ తాన్ సురాన్ (దష్టు మిచ్చేయ మరుణానుజ, 8 

ఇందు సత్యము, ధర్మము చక్కగా నున్నవని సీవు కొనియాడితివి. నే 
నా దేవత లందరిని కలియుటకు ఇష్టపడుచున్నాను. అనూరుని తమ్ముడా! ఆ 

దేవతల నందరిని చూడగోరుదును, 

1. పూర్వేణ ల తూర్చుదిక్కు.నందు; చక్షుషీ _ కన్నులు - అగ్ని? చందుడు. 
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నారద ఉవాచ _ నారదు డిట్టు చెప్పెను. 

తమాహ వినతాసూను రారోహ స్వేతి వై ద్విజమ్, 

ఆరురోహాథ స ముని ర్గరుడం గాలవ సదా. 4 

అంత వినతకొడుకు ఆ (బ్రాహ్మణునితో “నాపై నెక్కు.'మని పలికెను. 

అంత నా ముని గాలవుడు గరుత్మంతుని పె నెక్కెను. 

గాలవ ఉవాచ - గాలవు డిట్టు పలికెను. 

క్రమమాణస్య తే రూవం దృశ్యతే పన్నగాళన, 

భాస్కర స్యేవ పూర్వాహ్హే సహ సాంశో ర్వ్యివస్వత:ః. ర్ 

ఓయి గరుడా! వేయి కిరణములు గలవాడు, తనకాంతితో సర్వమును 
కప్పువాడు నగు ఉదయభాస్క రుని రూపమువలె మైకెగురుచున్న నసీరూపము 
గానవచ్చుచున్నది. 

పక్షవాత పణున్నా నాం వృ శాణా మనుగామినామ్, 

(పస్థితానా మివ సమం వళ్యామీహ గతిం ఖగ. 6 

సీ రెక్కులగాలికి నుగునుగయి నీవెంటనంటి వచ్చుచున్న చెటు నీతోపాటు 
గ ౧ ఛి న 

బయలుదేరి వచ్చుచున్నట్లు నాకు కానవచ్చుచున్నవి. 

స సాగరవనా ముర్వీం సశై లవనకాననామ్, 

ఆకర్షన్నివ చాభాసి పక్షవాతేన ఖేచర. 7 

సహ్మస్రాంపవు. వివస్యంతుడు అని రెండు విశేషణము లిచట సూర్యునకు 

చెప్పబడినవి. తరువాతి శ్లోకమున గరుత్మంతుని రెక్కల గాలికి లేచిన 

చెట్టు ఆతని కిరణములవలె తోచుచున్నవి. అ్లే ఆచ్భాదనలేనితనము 
కూడ చెప్పినట్టయినది. వః - అనగా కప్పునది-వస్త్రము మొదలగునది, 

అది కలవాడు. వస్వాన్ య ఆచ్భాదన కలవాడని భావము, వి.పస్వాన్ 

అనగా అచ్చాదనలేనివాడు _ అనగా తాను తన కాంతితో సర్వమును 

(కమ్మివైచును గాని తన్ను కమ్మివైచునది లేనివాడని భావము, 
స్వయముగా (పకొశించువాడని తొత్సర్యము. (ప్రస్తుతము గరుత్మంతు 

డట్టుండె నని భావము, 
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గగనచారీ! సము[దములతో, తోటలలో, పర్వతములతో, అడవులతో 

కూడిన భూమి నంతటిని నీ రెక్కల గాలితో గుంజుకొని పోవుచున్నట్లు నాకు 

తోచుచున్నావు. 

సమీననాగన్యకం చ ఖమివారోప్యతే జలమ్, 

వాయునా చైవ మహతా పక్షవాతేన చానిశమ్. 8 

చేపలు, నీటి యేనుగులు, మొసళ్ళు గల సము(ద జల మంతయు రెక్కల 

'పెనుగాలికి రా|తింబవళ్ళు నింగికి చిమ్మ బడినట్టు కానవచ్చుచున్నది. 

తుల్యరూపాననా న్మత్స్యాం స్తథా తిమితీమిజ్లిలాన్, 

నాగాశ్వునర వకా9ంళ్చ పళ్యామ్యున్మథితా నివ, 9 

సమానమగు రూపము మొగములు గల పెనుచేపలు, తిములు, తిమింగిల 

ములు, ఏనుగుల, గుజ్జముల నరుల మొగములవంటి మొగములు గల జల 

జంతువులు నలిగిపోయినట్లు కానవచ్చుచున్న వి, 

మహార్షవస్య చ రవైః ళ్ళోతే చ బధిరే కృతే, 

న శృణోమి న పశ్యామి నాత్మనో వేద్మి కారణమ్. 10 

మహాసము[ దము రొదలతో నా చెవులు చెవుడుపడి నట్టయినవి, 

నా కేదియ వినవచ్చుట లేదు. ఏదియు కానవచ్చుట లేదు నా పని యేమో కూడ 
తోచుటలేదు, 

శనైః స తు భవాన్ యాతు _బహ్మవధ్యా మనుస్మరన్, 

న దృశ్యతే రవి స్తాత న దికో నచ ఖం ఖగ. 11 

మహానుభావా! కొంచెము యెల్లగా పొమ్ము, లేనిచో సీకు _బహ్మహత్యా 

పాతకము రావచ్చును. సూర్యుడు, దిక్కులు, అకసము నాకు కొనరాకున్న వి. 

8. ఖమ్, ఇవ, ఆరోప్యతే- ఆకాశమున నిలిపినట్టున్నది. 

10. రవైః - శబ్దముల తో; కారణమ్-నేను న వనిమీద బ యలుదేరితినో' 

ఆ (ప్రయోజనము కూడ, న వేద్మి- తలియకున్నాను. 

11. (అహ్మవధ్యామ్-దాహ్మణహత్యను; అనుస్మరన్ _ తలపోయుచు. సీవు 

వేగము తగ్గింపకున్నచో నేను చనిపోవుట నిశ్చయ మని భావము, 
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తమ ఏవ తు పశ్యామి శరీరం తేన లక్షయే, 

మణీవ జాత్యొ పశ్యామి చక్షుషీ తేజహ మబ్లజ, 12 

అంతయు చీకటి (కమ్మివై చినది. సీ దేహము కూడ 5 కానరాకున్న ది. 

సీ కన్నులు మాత్రము మంచి జాతికి చెందిన రెండు మణులవలె కన్పట్టుచున్న వి. 

శరీరం తు న పశ్యామి తవ చె చెవాత్మనళ్చ హ్, 

పదే నదే తు పశ్యామి శరీరా దగ్ని ముత్చితమ్. 18 
నాకు సీ దేవామును, నా దేహమును కనబడుటలేదు. అడుగడుగున సీ 

' దేహమునుండి లేచి పడుచున్న నిప్పురవ్వలు మా(తము కానవచ్చుచున్న వి, 

సమే నిర్వాప్య సహసా చత్యుషీ కామ్యతే పునః, 

తన్నియచ్చ మహావేగం గమనే వినతాత్మజ. 14 
-ఆ అగ్ని నాకన్నుల నొక్క.మారు మిరుమిట్లు గొలిపి ఆరిపోవుచున్నది. 

అయ్యా! వినతాకుమారా! నీ మహావేగ మును కొంచెము తగ్గింపుము. 

నమే (ప్రయోజనం కిబ్బొ ద్గమనే వన్న గాశన, 

సంనివ ర మహాభాగ న వేగం విషహామి తే. 15 

గరుత్మంతా! ఇంత వేగముగా పోయి నేను సాధించున దేమియు లేదు, 

'మహాభాగా! మరలుము, సీ చేగమును తాళడాలను, 

గురవే సం|శుతా సీహ శతా “న్యష్టా హి వాజినామ్, 

ఏకతః శ్యామకర్ణానాం శు భాణాం చన్ల్రవర్చసామ్. 16 

చెవి కొకవైపు వచ్చనిరంగు చం|దుని వన్నెయు గల తెల్లని గుజ్జము 

లెనిమిదివందలను తెత్తునని గురువునకు మాట యిచ్చితిని. 

తేషాం చై వాపవర్గాయ మార్గం పళ్యామి నాణ్గజ 

తతోఒయం జీవితత్యాగే దృష్టో మార్గో మయాఒ౬త్మనః, 17 

'పక్షిరాజా! వాని నిచ్చు దారి కానరాకున్న దీ. అందువలన ఇదిగో నా 

' (బదుకు ముగియువారి మాత్రము కానవచ్చుచున్నది. 

నైవ మేసి ధనం కిళ్చి న్న ధనే నాన్వితః సుహృత్, 

న చార్జేనాఒపి మహతా శక్య మేత ద్వ్యపోహితుమ్. 18 

12. మణ్చీ-రెండు మణులు, వ-వలె. ఇది “ఇవి అను నర్థము గల శబ్దము, 

14. _నిర్వావ్య - మూసివై చి _ కానరాకుండ చేసి అని భావము, 

15. సంనివర్త - మరలుము. 
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నాకు ధనము లేదు. ధనమున్న చెలికాడు లేడు. పెద్దఎత్తున ధన మున్నను 

ఇది తీర్చుట సాధ్యము' కాదు. 

నారద ఉవాచ-నారదు డిట్టు చెప్పెను. 

ఏవం బహు చ దీనం చ [(బువాణం గాలవం తదా, 

(పత్యువాచ (వజన్నేవ ప్రహస న్వినతాత్మ జః. 19 

ఇట్లు దినముగా వలుమాట లాడుచున్న గాలవుని చూచి ఏనతకొడుకు 

ఫోకృచునే నవ్వుచు నిట్లు పలి౩ను, 

సాత్మివజ్ఞోఒని వ్మపర్షి యో౬౬ఒత్మానం త్యక్తు మిచ్చసి, 

న చాపి “కృ(లిమః కోలః కాలో హి పరమేశ్వరః. 20 

వి పబుషీ! నీవు చావగోరుచున్నావు. తెలివితక్కు వవాడవువలె నున్నా వు, 
యముడు నీ యిష్టమును బట్టి రాడు. కొలు డనగా పరమేశ్వరుడే కదా! 

కిమహం పూర్వమేవేహ భవతా నాభిచోడిత, 

ఉపాయోఒ(త మహాన సి యేనైత దువవద్యతే, 21 

నన్ను మున్నే (పీరణకేసి. యయుండవలసినది. ఒక గొప్ప ఉపాయము 

కలదు, దానితో సీ కరము నెరవేరును. 

తదేష బుషభో నామ పర్వతః సాగరా నికే, 

అత వి్నశమ్య భుక్వా చ నివ ర్రిష్యావ గాలవ, వ 

ఇదిగో బుషభ మను పర్వతము సము[ద్రము నొడ్డున గలదు. ఇందు 
విశ్రమించి భుజించి మరలుదము. 

ఇతి శ్రీమహాధారతే ఉద్యోగ వర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

గాలవచరితే ద్వాద కాధికళతత మోఒధ్యాయః, 

ఇది (శ్రీమహవాభారతము ఉద్యోగ పర్ణమున భగవద్యానపర్వమున 

గాలవచరితమున నూటపం డెండవ అధ్యాయము, 

న! “ 
a] ౦౮ Cr 

20, యః ఆత్మానమ్ _ య ఆత్మానమ్ అని కావలయును యో ఒఒత్మానమ్- 

అను సంధి ఆర్షము; కృ(తిమః _ తన యిచ్చ వచ్చి నట్టు సొధింపదగినది! 

కాలః - మృత్యువు, ' 

లీల. నివర్తిష్యావ - ఇధి ఆర్ష్మ్యపయోగము . నివ రిష్యావహే - అనునది సరి 

యగు భూవమ్సు 



తయోద శాధికశ తతమోఒధ్యాయః 

నూటపదుమూడవ అధ్యాయము 

బుషభశిఖరే స్థితయో ర్గరుడగాలవయో స్తపస్విన్యా 
రాభీల్యా సహ సాొక్షొత్కారః. గురుదకిణా విషయే విచారశ్చ. 

. బుషథపర్వతము కొమ్మున నున్న గరుడగాలవులు 
శాండిలి యను తపస్వినిని గాంచుట. గురుదక&ిణ కై విచారించుట, 

నారద ఉవాచ-నారదు డిట్లు చెప్పెను. 

బుషభస్య తతః శ్చజ్ఞం నిపత్య దింజపకిణా, 

కాణ్జిలీం (వాహ్మణీం తత దదృశాతే తపో౬న్వితామ్, 1 

అంత నా పక్షిరాజును (బాహ్మణుడును బుషభ మను కొండకొమ్ము పె 

దిగి ఆందు కాండిలి యను నొక |బహ్మజ్ఞానసంవన్నురాలు తపస్సు చేసికొను 
Fy ( 

చుండగా గాంచిరి. 

అభివాద్య సుపర్ణస్తు గాలవ శ్చాభిపూజ్య తామ్, 

తయా చ స్వాగతే నోకౌ విష్టరే సన్నిషీదతుః. 2 

సువర్గుడును గాలవుడును ఆమెకు నమస్కరించి, గౌరవించి ఆమె స్వాగత 

మని పలుకగా ఆసనమునందు కూర్చుండిరి. 

సిద్ధ మన్నం తయా దతం బలిమన్లో9పబ్బ ంహితమ్,. 

భుక్త్వా తృపా వుభౌ భూమౌ సుపొ తా వనుమోహితొ, 9 
బలిమం[తములతో శ క్రిపొందిన సిద్ధమగు అన్నమును వారి కామె 

పెట్టెను. అది భుజించి వారిరువురు తృప్తిపడి ఒడ లెరుగనివారై నేలపై 
నిదించిరి, 

ముహూరాత్ (పతిబుద్ధస్తు సుపర్షో గమనేవ్నయా, 

అథ (భష్టతనూజాజ్ల మాళ్మానం దదృశే ఖగః. 4 

శ (భష్టతనూజ -. అజ్ఞమ్ _ రాలిపోయిన ఈకలుగల దేహముగలవానిని. 
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ఒక్క ముహూ ర్రమునకు మేల్కొనిన సుపర్గుడు పోవుద మనుకొనుచు 
'తన దేహమునుండి రాలిన రెక్కలను దూచుకొనెను. 

మాంసపిజ్లోపమో ఒభూత్స ముఖపాదాన్వితో ఖగ కి 

గాలవ సం తథా దృష్టా విమనాః పర్యవృచ్చత. ర్ 

మొగము, కాళ్ళు గల మాంసపు ముద్దయో యన్నట్లున్న ఆ గరుడుని 
గాంచి గాలవుడు మనసు చెదరి యిట్టడిగెను. 

కిమిదం భవతా (పాప మిహాగమనజ౦ ఫలమ్, 

వాసోఒజయ మిహ కాలం తు కియ నం నౌ భవిష్యతి. 6 

ఇక్కడకు వచ్చి సీవు పొందిన ఫల మేమి 2 మన మిక్కడ ఎంత 

కొల ముండ వలయునో! యేమో? 

కింను తే మనసా ధ్యాత మళుభం ధర్మదూషణమ్, 

న హ్యయం భవతః స్వల్పో వ్యభిచారో భవిష్యతి. 7 

సి వేదై న ధర్మమును చెరచు పాడుతలపు పెట్టుకొంటివా యేమి? ధర్మము 

తప్పిన సీయీ దోషము చిన్నదై యుండదు, 

సువర్ణో౬ థా్మబవీ దివం (పధ్యాతం వై వె మయా ద్విజ, 

ఇమాం సిదా మితో నేతుం తత యత (పజాపతిః, 8 
ధ 

అంత సువర్గు డిట్లు చెప్పెను. “అయ్యా! (ద్రాహ్మణా! ఈ సిద్దురాలిని 

(వజాపతికడకు కొనిపోవలయునని గట్టిగా థావిందితిని', 

యత దేవో మహాదేవో యత్ర విష్ణుః సనాతనః, 

యత ధర్మశ్చ యజ్ఞశ్చ త(త్రేయం నివ సేదితి. 9 

“మహాదేవుడగు పరమేశ్వరుడు 1 సనాతనుడగు విష్ణువు, ధర్మము, 

యజ్ఞము ఉండుచోట నీమె నివసింపవలయునని నేను భావించికిని”, 

7, ధర్మదూషణమ్ . ధర్మమును చెరచున ట్టి; అశుభమ్ _ పొడుతలపు; 

ధ్యాతం కిమ్ _ న్యానము చేయబడినదా మేమి? వ్యభిచారః య ధర్మము 

తప్పుట. 
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సో౭_హం భగవతీం యాచే [పణతః [పియకామ్యయా, 

మయెత న్నామ _ప్రధ్యాతం మనసా శోచతా కిల. 10 

ఈ పూజ్యురాలికి [పియము చేయగోరి (మొక్కుచు (పార్థింతును. ఈమె 

పాప మిచట ఎట్టుండునా?. అన్న భావనతో అట్లు తలపోసితిని. 

తదేవం బహుమానా తే మయేహానీప్పితం కృతమ్, 

సుకృతం దుష్టృతం వాత్వం మాహాత్మ్యాత్ క్షను మర్తసి. 11 

“అమ్మా! నీమీది. గౌరవముతో .నీ కిష్టముకాని వని చేసితిని, పుణ్యమో 
హెపమో నీవు నీ మహిమతో నన్ను మన్నింపవలయును", 

సాతౌ తదా[బవీతుషా పత గేన్ద్రద్విజర్ష భౌ, 
టె ద ష్, 

న భేతవ్యం సువరోఒసి సుపర త్యజ సంభమమ్. 12 
ta 0 

అంత నామె నంతోషవడి, ఆ గరుడగాలవులతో నిట్లు పలికెను, “సుపర్గా! 

భయపడకుము, దిగులు విడనాడుము. నీవు సువర్దుడవు గదా!” 

నినితాఒస్మి తయా వత్స న చ నిన్లాం క్షమా మ్యహమ్, 
0 ' యి 

లో కేభ్యః సపది (భశ్యే ద్యో మాం నిన్లేత పాపకృ్ళత్. 18 

నాయనా! సీవు నన్ను నిందించితిఏ. నేను నిందను తాళజాలను. నన్ను 

నిందించు పాపకర్ముడు అక్కడి రక్కడ లోకములనుండి (భప్టుడగును. 

_ హీనయాఒలక్షతై సర్వై స్తథాఒనిన్లితయా మయా, 
అద నా రం ఇట 2 వీ ( ఆచారం ద్రతిగృహ్ణాన్యా సిద్ధిః పాపేయ ము త్రమా, 14 

“ఏ పాడులక్షణములు లేని, దోషమెరుగని నేను ఆచారమును పట్టుకొ ని 

ఈ ఉత్తమసిద్ధిని ఫొండితిని.' 

10. శోచతా _ ఈమె ఒంటరిగా నిచట ఎట్లు నివసించునాః అని 

విచారించుచున్న. 

11. మయా ఇహ అనీప్సితమ్ _ అని పదవిభాగము; 

12, సువర్ణో౬సి-చాల గట్టి రెక్కలుగలవాడు. ఇం(దుని వ(జమునకు కూడ 

చెదరని రెక్కలుగలవాడు-గ రుత్మ ంతుడు, 

14. అలక్షణైః _ పాపములతేత, 
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ఆచారః ఫలతే ధర్మ మాచారః ఫలతే ధనమ్, 

ఆచారా చయ మాప్నోతి ఆచారో హ న్యలక్షణమ్, 15 

“ఆచారము ధర్మమును పండించును. ఆచారము ధనమును వండించును. 

నరుడు ఆచారమువలన సంపదలు పొందును.ఆచార ము పావమును పరిమార్చును.” 

తదాయుష్మన్ ఖగపతే యథేష్టం గమ్యతా మితః, 

త టి a లం క వ ద (న నచతె గర్హజణయాఒహం గర్హితవ్యాః శ్రీయః క్వచిత్, 16 

“చిరంజీవ! వష్నిరాజా! ఇటనుండి నీ యిచ్చవచ్చినచోటికి పొమ్ము. నన్ను 

నీవు నించంపరాదు. శ్రీం నెందైన నిందింపవచ్చునా? 

భవితా౬సి యథాపూర్వం బలపీర్య సమన్వితః, 

బభూవతు స్తత సస్య పమొ (దవిణవ తరౌ, 17 

“నీవు మునువటివలె బలము, వీర్యము గలవాడ వగుదువు" ఆని పలుకగా 

అంత ఆతని రక్కలు మునుపటికం టె మిక్కిలి బలము గల వామును, 

అనుజ్ఞాతస్తు కాణ్లిల్యా యథాగత ముపాగమత్ , 

నైవ చాసాదయామాస తథారూపాం సురజ్జ్ఞమాన్. ' 18 

కాండిలి అనుమతింపగా, గరుత్మంతుడు తన మునుపటి రూపమును 

పొందెను, కాని తనకు కావలసిన ఆ వన్నెగల గుజ్జములను మాత్రము పొంద 

లేదు. 

నవి న [రి వ రగ 7 5 వనం విశ్వామి తోఒథ తం దృష్ట్యా గాలవం చాధ్వని సితః, 

ఉవాచ వదతాం ( వై నలేయస్య సన్నిధౌ. 19 

అంత మంచిమాట నేర్చుగల విళ్వామి తుడు దారిలోనున్న గాలవ్పని 

గాంచి గురుడుస్ కత ఇట్లు పలిళెను. 

16. గర్తిత వ్యాః వ్ర్రీయః క్యాచిత్_కాకుపుచేత _ స్త్రీలు నిందింపరాని వా రను 

నర్గము (గహింవవలయును, 

17, బలవీర్య సమన్వితః - దల మనగా దేహళ క్రి, పీర్యమనగా ఉప్బాహము. 
శ wna 

ae కి టర అక బళ + SEM wf Win రిం గ a! జో 
వాసితి కూతినవాడు; (నటజిప త్తం". మిల్యాలి అము గంటె; 

కానాల 



య స్వయా స్వయ మేవారః (పతిజ్తాతో మమ ద్విజ, 
_ థ షా 

తస్య కాలోఒవవర్గస్య యథా వా మన్యలే భవాన్. 20 

'బావశా! నీ అంత నీవు ఆ కోరిన సొమ్మిత్తునని మాట యిచ్చితివి. ఆ 

ఫల మందుటకు ఇది తగిన కాలము. నీ వేమనుకొనుచున్నా వు? 

(పతీక్షిష్యా మ్యహం కాల మెతావ నం తథా పరమ్, 

యథా సంసిధ్యతే విప సమార్గ స్తు నిశమ్యతామ్. జ] 

ఇంతకాలము వేచియుంటిని. ఇంకను వేచియుందును, విషప్రడాః సీ 

ప్రయత్నము సిద్ధి పొందు మార్గ మేదో విచారింపుము. 

సుపర్జో ఒథా(బవీ దీనం గాలవం భృశదుఃఖితమ్, 

(ప్రత్యక్షం ఖల్విదానీం మే విశ్వామ్మితో యదు కవాన్, వివి 

అంత పెద్దగా దుఃఖించుచుస్న గాలవునితో గరుడు డిట్లు పరికెను. “నొ 

యెదుట విశ్వామి తుడు ఇప్పు డిట్టు పలికెను,’ 

తదాగచ్చ ద్విజ ే ష్ష మ నీయిష్యావ గాలవ, 

నాదత్వా గురవే శక్యం కృత్న్న మర్థం త్వయా౬౬సితుమ్. వలి 

కీయ డ్రాహ్మణ శేషా! కావున రమ్ము. ఆలోచింతము, గురువునరు 

మొత్తము సొమ్మొసగక సీవు నిలువజాలవు, 

ఇతి ్రీమహాభారతే ఉద్యోగ పర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

గాలవచరితే |త్రయోదశాధిక శతత మో ఒధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభార తము ఉద్యోగపర్వమున భగవద్యానపర్యమున 

గాలవచరితమున నూటపదుమూడవ అధ్యాయము. 
"నన. 09 Pp] 

20. అవవర్గస్య - ఫలము పొందుటకు. 

21, నిశమ్మతామ్ - విచారింవబడుగాక 

ఐల, ఆసితుమ్ _ నిలుచుటకు 



చతుర్దశా ధికశతత మో ఒధ్యాయః 
నూటపదునాలుగవ అధ్యాయము 

గరు డగాలవాభ్యాం యయా లే ర్ల్భ్భృహం గత్వా 

గురుదకిణార్థం తతః క్యామకర్ణాశ్వానాం యాచనమ్. 

గరుడగాలవులు యయా తిభవసమున కరిగి గురుదషీణ కై 

ఆతనిని క్యామకర్ణములగు గుజ్జము లిమ్మని వేడుట. 

నారద ఉవాచ - నారదు డిట్లు చెప్పెను. 
అథాహ గాలవం దీనం సువర్గః పతతాం వరః, 

నిర్మితం వహ్నినా భూమౌ వాయునా శోధితం తథా, 

యస్మా దిరణ్మయం సర్వం హిరణ్యం తేన చోచ్యతే. 1 
ఢి 

బేంబేలువడిన గాలవునితో పక్షిరాజగు గరుడు డిట్టు పలికెను, “ఇదిగో! 

దీనిని భూమిలోపల అగ్నిదేవుడు నిర్మించెను. వాయుదేవుడు వద్ధిచేసెను. నిలు 

వెల్ల బంగారమే యగుటచే దినిని హిరణ్యమందురు. 

ధ తే ధారయతే చేద మేతస్మాత్ కారణా ద్ధనమ్, 
తదేత తి9మ లోకేషు ధనం తిష్టతి శాశ్వతమ్. . 9 

వహ్నినా నిర్మితం భూమౌ _ భూగర్భమునందలి మట్టిరేణువులను అగ్ని 

గట్టిగా చెదరగొట్టగా ఇది వెలువలికి తోచెనని భావము. వాయునా 

శోధితమ్ _ అగ్నిని (పజ్వలింపజేయుచున్న వాయుదేవునితో ఇది శుద్ధి 

పొందెనని భావము; “వాయునా వర్ధిత' మ్మనియు పాఠము _ వాయువు 

దీనిని పెంపొందించెనని అర్థము; సర్వమ్ - సర్యమైన జగత్తు; హిరణ్మ 

యమ్ - బంగారముతో నిండినది. ఆవిధముగా భూమియొక్క. సార 

మగుటవలనను, కుద్దమైనదగుట వలనను లోకము నంతటిని మోహాపెట్టున 

దగుట వలనను “హిరణ్య'మని దీని నందురని తాత్సర్యము, 
ధత్తే _ హోషించును. ధారయతే - (బైదుకునట్టు చేయును, 
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ఈ బంగారము అన్నిందిని పట్టియుంచును అందరు దీనితో - (బదుకు 

దురు. ఆ కారణమున దీనిని 'ధనము' అందురు. మూడు లోకములయందును 

ఇచి చెరుగని ధనమై నిలిచియున్నది. 

నిత్యం |పోవ్షవదాభ్యాం చ శుకే ధనపతౌ తథా, 

మను ష్యేభ్యః సమాద తే శుక్ర శ్చిత్తార్జితం ధనమ్. § 

పూర్వాభా[దా, ఉత్తరాభా[దా నక్షత్రములు కలిగిన శు[క్రవారమున కుబే 

రుని వృద్ధి కొరకు మనస్సుతో సాధించిన ధనమును అగ్నిదేవుడు మానవులకు 

ఆనుగహించును. 

అజై కపా దహిర్చుధ్న$ రత్యతే ధనదేన చ, 

ఏవం న శక్యలే లబు మలబవ్యం ద్విజర్లభ, 
థి ధ షె 

బుతే చ ధన మశ్యానాం నావా పి ర్విద్యలే తవ. 4 

శి (ప్రోష్టవదాభ్యామ్ = పూర్వాభ్యాదా ఉత్తరాభాాదా నక్ష(త్రముల చేత _ 

ఇచట తృతీయకు సప్తమి అర్హము. కావున ఆ నక్ష(త్రములయందు 

ఆని యర్థము; పే - శు|క్రవారమున ఆ నక్ష[త్రములు ఠలిసిస 

శుకవారముని అని తాత్పర్యము. శు[క్రః _ అగ్ని దేవుడు; ధనవతొ _ 

కుబేరుని వృద్ధికొరకు - మనుషే్యభ్యః - మనుష్యులకొ రకు; ధనమ్ _ 

ధనమును; సమాద లే _ ఇచ్చును; చిత్తార్జి తమ్ - చిత్తమున సాధించిన 

దానిని _ ఈ మాటనుబట్టి ధనము అగ్నికి రేతస్సు వంటి దని తెలియ 
వచ్చును. “శు కః కావ్యే ఒనలే జ్యేషై' అసి విశ్వకోళశము. శు్యకళబ్ద బము 

నకు శుక్రాచార్యుడు, అగ్ని, జ్యేష్టుడు అను నర్భములందు వ్యవహారము. 

ధనము కోరువాడు పూర్వో త్తరాభాదానక్షతములున్న స్యక్రవారమున 

అగ్ని దేవుని (వార్థింపవలయును. ధనవతౌ _ ఆనుటవలన అట్టు మాన 

వుడు సాధించిన ధనము యజ్ఞములు చేయుటవలననో భూమిలో కూతి Mu 7 

పెట్టుటవలననో మరల కుబేరునియొద్దకే చేరునని తొత్పర్యము. 

జ వీకపాక్ _ పూర్వాభా దానక్ష త్ర అధిదేవత ; అహి ర్చుధ్న్యః - జత 

రాధా ద్రాక్ష డేవత; ధనదేన, చ-ఆపెని చెప్పిన దేవతలచేతను, 
కుబేరునిచేతను ; ధనము; రక్ష్యతే _ రక్షింపబడుచున్నడి. కావున 
నరులు ధనమును పొందజాలరని భావము. వారిని కొలుచువారి కీ ధగము 
లభించును గాని యితరులకు కాదని తాత్పర్యము, 
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పూర్వాఖ్మాదానక్ష[తదేవత అజె రపొత్తు, డ్ త్రరాభా[దానక్ష (తదేవత 

ఆపార్చుధ్న్యుడు, కుబేరుదును ధనమును రత్షించుచుందుదు. కావున ధనము 

అందరకు పొందరానిది. వారిని (పార్థింపక సీవ్ర గుజ్జముల ధనము పొందజాలవు. 

అ కరి స (ర్ం యాచాత రాజానం కజ్బీ (దాజర్జివంశ జమ్, 

అపీడ్య రాజా ఫౌరాన్ హి యో నౌ కుర్యార్ కృతార్ధినౌ . ర్ 

న కావున నీవు జనులను పీడింపక మన కోరిక తీర్చువాడును, గొప్ప రాజర్షి 

వంశమున పుట్టినవి పవాడును అగు రాజు నొరనిని యాదింపుము. 

అసి సోమాన్వవాయో మే జాతః కళ్చి న్నృవః సభా, 

అభిగబ్భావహే తం వై తస్యాసి విభవో భువి. 6 

చం[దపంశమున పుట్టి ఏన రాజొకడు నాకు మిత మయ్యును, ఆకనికడ 

కరుగుదము. ఆతనికి భూమిపై గొప్ప నంవద గలదు. 

యయాతి ర్నామ రాజర్షి ర్నాహుషః సత్యవిక్రమః, 

స స దాస్యతి మయా చోక్రో భవతా చార్థితః స్వయమ్. { 

ఆ రాజర్షి పీరు యయాతి. నహుషుని కుమారుడు. సత్యమగు వరా 

[(కమము గలవాడు, సీను చెప్పగా, నీవై (పార్ధింపగా నాతడు మనకు సొమ్మిచ్చును. 

విభవ క్చాస్య సుమహా నాసీ ద్దనపతే రివ, 

ఏవం గురుధనం విద్యన్ దానేనై వ విశోధయ. 8 

ఆ రాజునకు రువేరునకు వలె దొడ్డసంపద గలడు. విద్వాంసుడా! సీ 

గురువు సొమ్మును దానముతోడనే నాధింపుము. 

తథా తౌ కథయనొ చ చినయనొ చ యల్ తమమ్, 

(పతిష్టానే నరవతిం యయాతిం (పత్యువస్థిలౌ. 9 
@ 

క. యః - ఏ రాజు, పోరాన్ _ పురజనులను : అపీడ్య - పీడింపక ; నౌ_ 

మనలను ; కృతార్డి. "నెరవేరిన |వయోజనము గలవారినిగా, కుర్యాత్ _ 

చేయనో, తం - బట్టి ; రాజానం - రాజును, యాచ _ యాచింపుము, 

(పజలను పీడించి తెచ్చిన ధనము మనకు పనికిరాదని భావము 

8. గురుధసమ్ - గురువు సొమ్మును, దానేనై వ _ దానము పృచ్చుకొనియే; 

విశోధయ - తీర్చుకొనుము. 

(03.19 (మీ 
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వారట్టు మాటిడుకొ నుచు, _ చతేయదగిష దాని నిగూర్చి ఆలోచించుచు 

(ప్రశిష్ట్ణానపురము మున యయాతిమహారా జను చేరుకొనిరి. 

(పతి గృహ్య చ్రం సత్కారై రర్హ్యపాద్యాదికం వరమ్, 

పృష్ట శ్చాగమనే పే పాతు  ముపాచ ఏనతాసుతః. 10 

సతి గ్రరముతో కూడిన అర్థమును, వాద్యమును (గ్రహించిన వినత 

కొడుకు గరుడుడు, రాజడుగగా పచ్చిన కారణమును గూర్చి యిటు చెప్పెను, 
షి. 

ఆయం మే నాహుష సఖా గాలవ సవసో నిధిః, 

ఏశ్వామి|త్రస్య శిష్యో౬ భూ ద్యర్షా ణ్యయుతకో ద్విజః. 11 

“నహుషప్పుర్రా! మెయాతీ! ఈపడు నాకు సఖుడు, గాలవుడను పేరివాడు. 

తపస్సున కు నిది. వేలకొలది యేండ్ల వళ్వామి[ త్రునకు ఏమ్యడై న (వాహ్మణుడు, 

తమాహ భగవన్ కాల దదాని గురుదకిణామ్. 12 

ఆమహారి యింది కరు సపికు అనుమగింవగా ఈ బావడు ఆతని కువ 
ఇ 

కారము లేయగోర “మహానుభావా! ఈ సఘయమున తమకు నేను గురుద&ిణ 

అసకృ చన న చో కేన _శ్రీశ్చదాగత మన్యునా, 

ఆయము ముక్తః (పయళ్చేతి జానతా విభవం లఘు. 18 

ఈతడు పలుమారు అట్లు పలుకగా నాతనికి కొంచెము కోపము వచ్చెను. 

పన్న; సంకుడు స్వల్బమని యెరిగియు నాతడు “తెమ్ము” అని వలికెను. 

ఏకతః ళా క్యామకర్థా రానాం వ్మభాణాం ఏ కుద్ద జన్మ నామ్, 

అష్టా శతా నిష దేహి దాయానాం చన్దవర్పసామ్. 14 

“ఒకవైపు సీం “వీరము? బశ్చలు, చం్యనునివంటి వన్నెయు పద్ధమగు 

జన్మముగల తెలసి గుణము నుం వినిమిదిపందలు నా గూ కిమ్ము”*. 
లు (అ) & 

ర రో చీయతా మేష యది గాలవ మన్యసే, 

ఇతేేవమాహ స్యకోధో విశ్వామ్మిత స సపోధనః. ' 15 
న 

'గాలవా |! ఈయవచలచినచో ఈ గురుదక్షిణ నొసగము _ అని [కోధము 

గల తపోదనుడు విశ్వామి త డు పలికెను, 

10. ఆర్త మ్ = పూజా చవుము; పాదంమ్ _ కాప కడుగుకాను సీరు, 



ఖగ వద్యానపర్వము 291 

సోయం శోకేన మహతా తవ్యమానో ద్విజర్షభ 2, 

అశ కః వతికర్తుం తద్భవ నం శరణం గతః. 16 

అట్టి యీ (బాహ్మణ((శేష్ణుడు పెనుదుఃఖమున కారిపోవుదు ఏమియు 

చేయజాలక నిన్ను శరణు పొందెను. 

(ప్రతిగృహ్య నరవ్యాఘ్ర త్వతో భికాం గ తవ్యథః, 
కృత్వాఒపవర్ష్గం గురవే చరిష్యతి మహ త్రపః. 17 

'రాజవరేణ్యా ! నీవలన ఖిక్షను స్వీకరించి మనసున దుఃఖము పోగొట్టు 
కొని గురువు బుణము తీర్చుకొని గొప్పతవ మాచరించును.' 

తపసః సంవిభాగేన భవ న మపి యోత్యతే, 

స్వేన రాజర్షితపసా పూర్ణం త్వాం పూరయిష్యతి. 18 

తపస్సు ఫలములో నిన్నుకూడ భాగస్వామిని గావించును. సీద్దైన రాజర్షి 

తపస్సుతో నిండిన నిన్నింకను నిండుదనము గలవానిని గావించును, 

యావ ని రోమాణి హయే భవ నీహ నరేశ్వర, 

తావన్తో వాజినో లోకాన్ |పాప్నువ ని మహీపతే. 19 

మహారాజా! గుజ్జముస తెన్ని రోమము లుండునో అన్ని పుణ్యలోతములు 

నిన్ను పొందును, 

పాత్రం ్మవత్యిగహస్యాయం దాతుం ప్నాతం తథా భవాన్, 

శై శీర మీవాసి క్షం భవత్వేత త్రథోవమమ్. 2) 

ఇతడు పుచ్చుకొసుటకు తగినవాడు. నీవు ఇచ్చుటకు తగినవాడవ్పు. శంఖ 

ములో నింపిన పాలవలె ఇది యిట్టు చర్మ్లగా అమరును గాక! 

ఇతి (శ్రీమహాభారలే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానవర్వబి 

గాలవచరితే చతుర్దశాధికశత త మో౬ధ్యాయః, 

ఇది (శ్రీమహాభార తము ఉద్యోగ పర్యమున భగవద్యానవర (ముస 

గాలవచరితమున నూటిపదునాలుగవ అధ్యాయము. 

Saree re 

20. ఆసికమ్ _ నింపబడిన; 
ర] 



పజ్బుద శాధికశత శతత మో జఒధ్యాయః 

నూటపదునై దవ అధ్యాయము. 

యయాతినా గాలవాయ స్వకన్యాయా8 స సమర్పణ మ్, 

తమాదొయ గాలవస్యాయోధ్యాపలతేక సమీపే గమనమ్, 

యయాతి గాలవునకు తన కన్య నొ నగుట, ఆమెను గ్రహించి 

గాలవుడు అయోధ్యాపతి కడ కరుగుకు, 

నారద ఉవాచ-నారదు డిట్టు చెప్పెను. 
ఏవ ముక్తః సువర్షేన తథ్యం వచన ము త్రమమ్, 

విమృశ్యావహితో రాజా నిశ్చిత్య చ చ పునః పునః. 1 

సువరు డిటు సత్వము తప్పని మంచిమూట పలురగా, రాయా [శచ్రతో దానిని 
ణ ౯౧ మ ధి 

మరల మరల విచారించి యొడ నిశ్చయము నకు వచ్చెను, 

యష్టా క్రతుసహ సాణాం దాతా దానవతిః |ప్రభుః, 

యయాతి; సర్వకాశీళ ఇదం వచన మబవీత్. బి 

వేలనొ అడ యజ్ఞములు చేసినవాడు, జాతు, mp సములు చల పొలకుడు, 
య 

ర్భుడు, అన్నింట వెలుగొ ంచు (పభువు అగు యయాఎ బుట్టు వరికెను, 

a క్రో 

న 9 జం 3 ర్య wr oy స్ గో 8 

నిదర్శనం చ తపసో ఖికా 0 శ్లాఘ్యాం చశ్రీ క్రీ రితామ్. 8 

అతీ నచ నృపానన్యా నాదిత్యకులసంభ వాన్, 

మత్సకాశ మను పాపా వేతాం బుద్ది మవేడ్య చ. A 
గళ వమ లం శప చం తష న Ars ధీ 
తన | పియసఖుడ, తార్హ్యుని, వప (ఎస్టకగు గాలవుని, ఆతని 

తపస్సునకు నివర్శనముగ (పళ్రంనకు యోగ్యము, కెర్డి నొసగునది యగు 

నిక్షను పరికించి, ఈ మహానుభావులు సూర్యవంశ మున పుట్టన గొప్పరాజు లంద 

ధను కాదని నావగ్శరప వచ్చిరి ఆన మన్ననను గు రించి . యిటు వలికెను. 
Cs) 
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అద్య మే సఫలం జన్మ తాదిత౦ చాద్య మే కులమ్, 

అద్యాయం తారితో దేశో మమ తార్హ్య త్వయా౬నఘ. ర్ 
య 

“పుణ్యాత్మా ! తార్థ్యా! ఈనాడు 'నాజన్మము సఫలమైనది. నీవలన నాకుల 

మును, నా యీ దేశమును తరించినవి.” 

వకు మిచ్చామి తు సశ్రే యథా జానాసి మాం పురా, 

న తథా వి తవానస్మి &ీణం వితం చ మే సఖే. Ga 

సఖుడా! &ఓక్కామాట చెప్పగోరుచున్నాను. నే నెట్టివాడ నో నీ వెరుగుదువు. 

కాని నాకు మునుపటి వలె ధనము లేదు. నా ధనము తరిగిపోయినది.* 

నచ శకో౬స్మి తే కరుం మోఘ మాగమనం ఖగ, 

న చాశా మస్య విపరే ర్వితథీకర్తు ముత్సహే. 7 
య బాజీ 

“సీ వని చేయజాలకున్నాను. సీ రార వ్యరమెనది. అయినను వి(పర్షి 
థా యె 

ఆశను భంగము చేయజాలను.' 

" తత్తు దాస్యామి యత్ కార్య మిదం సంపాదయిష్యతి, 
అభిగమ్య హతాశో హి నివృత్తో దహతే కులమ్. 8 

“ఈ పని సాధించు దాన మొకటి చేయుదును. చేర వచ్చి, ఆశ చచ్చిన 

అతిధీకులము నంతటిని కాల్చి వేయును’. 

నాతః పరం వైనలేయ కిష్సోత్ పొపిష్ట ముచ్యతే, 

యభథభాఒజఒశానాళశనా లోకే దేహి నాసీతి వా వచః. 9 

దాన మిమ్మని వచ్చినవానిక నేనని పలికి అతని ఆగను వమ్ముచేయుట. 

కంచె మించిన ఘోరపానకయు తోరమున మరియొవటి లేదు. 

హతాశో హ్యక్ళతార్థః సన్ హతః సంథావితో నరః, 

హినసి తస్య పు్రాంశ్చ ప్మౌతాం గ్చాకుర్వతో హితమ్. 10 

కోరిక నెరవేరక చచ్చిన ఆశగల నరుడు చంవబడినవాడి యని లోకము 

భోవించును అట్టివాడు హితము బేకూర్చనివాని కొడుసలను, మనుకులను కూడ 

నాశనము చేయును. 

8. పహతాశళః _ అతిథి ఆను పదము కలుపుకగొనవలయును. ఆశ నెరవేరని 

అతిథి అని భావము, 
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తస్మా చ్చతుర్తాం వంశానాం సాపయి[తీ సుతా మమ, 
గ థి 

ఇయం సురసుత్మపఖ్యా సర్వధర్మో పచాయినీ. 11 

సదా దేవమనుష్యాణా మసురాణాం చ గాలవ, 

కాజ్టీతా రూవతో బాలా సుతా మే (పతిగృహ్యతామ్. 12 

“అందువలన, నాలుగు వంశములను నిలుపునట్టిది, దేవకన్యవంటిది, 

అన్ని ధర్మములను కూడబెట్టునదియ, రూపమువలన దేవతలు మనుష్యులు, 
రాక్షసులును కోరునట్టివియు నగు నాకన్యను స్వీకరింపుము” 

అస్యాః శుల్కం [పదాస్య ని నృపా రాజ్యమపి (ధువమ్, 

కిం పునః శ్యామకర్ణానాం హయానాం ద్వే చతుణతే. 18 

రాజు లీమెకు సల్కముగా రాజ్యమునైన ఇత్తురు. ఇది నిక్కము, ఇంక 

చెవలయందు నీలిమగల గుజ్జముల మాట చెప్పనేల? 

స భవాన్ (పక్షిగృహ్హాతు మమైతాం మాధవీం సుతామ్, 

అహం దౌహిత్రవాన్ స్యాం వై వర ఏష మమ (ప్రభో. 14 

స్వామీ! నాకూతురు మాధవిని కైకొనుము, నేను దౌహి[తులు గలవాడ 

నగుదును. ఇదియే నాకు గొప్పవరము. 

(ప్రతిగృహ్య చతాం కన్యాం గాలవః సహ వక్షిణా, 

wa yd v4 పునర్జ్రష్యావ కఇత్యుక్వా (పత సహ కన్యయా, 15 

గాలవుడు గరుడునితోపాటు ఆ కన్యను (గ హించి మరల చూతుమని 

పలికి కన్యతోపాటు బయలుదేరెను, 

ఉపలబ్ది మిదం ద్వార మశ్యానా మితి చాభిజః, 

ఉ క్యా గాలవ మాపృచ్చ్య జగామ భవనం స్వకమ్. 16 

పక్షిరాజు గుజ్జముల కొకదారి ఇదిగో దొరకెనని పలికి గాలవుని ఏీడొ-ని 
తన భవనమున కరిగెను. 

1, చతుర్గాం వంకానామ్ _ తం[డివంళము, తల్లివంశ ము, వరునివంశ ము, 

_పస్తుకము పుచ్చుకొని కన్యాదానము చేయు గాలవుని వంశము _ అను 
నాలుగువంళములను (లేదా వరుని తల్లివంళమును, తం, డివంళ మును ) 

14. దౌహిత్రః _ కూతురు కొడుకు; 
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గతే పతగరాజే తు గాలవః సహ కన్యయా, 

చినయానః క్షమం దానే రాజ్ఞాం వై శుల్క తోఒగమత్. 17 

ము నొసగు సమర్థత కు తగి పక్షిరా జరుగగా గాలవుడు కన కుల. 

గల రాజులనుగూర్చి తలపోయుచు కన్యతోపాటు జయలుదేరను 

సోఒగచ్చ న్మనసే గత్వాకుం హర్యశ్యం రాజస తమమ్, 

అయోధ్యాయాం మహావీర్యం చతురబ్గబలాన్వితమ్. 8 

కోశధాన్యబలో పేతం (పియపౌరం ద్విజ్యపియమ్, 

(పజాభికామం శామ్య నం కుర్మాణం తవ ఉత్రమమ్. 19 

అతని మనసునకు ఇత్వాకురాజు తపైను, ఆతడు రాజులతో శ్రేష్టుడు: 

గొప్పవీర్యము గలవాడు. చతురంగబలములు గలవాడు. కోశము, ధాన్యము, 

బలము సమృద్ధిగా గలవాడు. స్తరజను లందరియెడ [పియము, (దాహ్మణుల. యెడ 

(పీతి, (ప్రజలయందు (పేమ గలవాడు. కాంతితో గొవ్ప తపము చేయుచున్న 
వాడు, హర్యస్వ డనువాడు, | 

తముపాగమ్య విపః స హర్యశ్వం గాలవో౬|(బవీత్, 

కన్యేయం మమ రాజేన్ల) (ప వసవై 8 కులవర్దినీ. 20 

న | 3 వ ఇయం శుల్క్తేన భార్యార్థం హర్యశ్వ (వరిగృహ్యతామ్, 

శుల్కం తే కీ రయిష్యామి త చ్చుత్యా సం|పథధార్యతామ్. 21 

గాలవు డా హర్య్శ్వుమహారాజుకడ రరిగి యిట్లు పలికెను 'రాజేం[దా! 

ఈమె నాబిడ్డ. కాన్సుంతో కులమును వృద్ధిపరచును. ఒక పల్క.ముతో 

సీ భార్యగా స్వీకరింపుము. ఏ శుంగ నుగూర్చి స్ు చెప్పెదను. అవి విని 

నిక్చయమునరు రమ్ము". 

ఇతి (శ్రమహాభారలే ఉద్యోగ (పర్వజి భగవదా వ్యాన నపర్వణి 

గాలవచరితే పల్బాద శాధికశ తత మో౭_ధ్యాయః, 

ఇది శ్రీమహాభార తము ఉద్యోగపర్వమున భగ వద్యానపర్వమున 

గాలవచరితమున నూటవదునై దవ అధ్యాయము. 

ఠి See ఫ్ లా 
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నూటపదునార వ అధ్యాయము. 

ద త్తద్విశత క్యామక రా శ్వేన హర 'శ్వేన యయాతికన్యాయాం 

వసుమనన ఉత్పాదనం, కన్యయా నహ గాలవస్యాన్యతః పస్థానం చ, 

పచ్చని వన్నెచెవిగల గుజ్లిములను రెండువందల నొసగి హర్యశ్వుడు 

యయాతికన్యయందు వసుమనసు డను కుమారుని పొందుట. 
గొలవు డా కన్యను గొని మరియొకచోటి కరుగుట. 

నారద ఉవాచ _ నారదు డిట్టు పలికెను. 

హర్యశ్వ స్వ్యబవీ (దాజా విచిన్య బహుధా తతః, 

దీర్గ ముష్టం చ నిఃశ్వస్య (పజాహేతో ర్నృృపో తమః. 1 

అంత హర్యశ్వ్యమహారాజు సంతానమునుగూర్చి వరివరివిధముల .తల 

స్టోక్ దిరముగా వేడిగా నిటూర్చి యిట్లు పలికెను. 
యి a) (ag) 

ఉన్నతే షూన్నతా షట్సు సూక్మా సూష్మేషు స పసు, 

గమ్బీరా (తిష గమ్మీరే షయం రకా చ వజ్బసు. లి 

ల షట్సు - ఆరింటియ "దు _ చేతుల వెనుక భాగములు రెండు, పాదముల 

పె భాగములు రెంచు_ స్తనములు, రెండు ఈ ఆరింట ఎ ్ రెనది. స్తనములు, 

పిరుదులు, కన్నులు ఈ ఆరింటియందని [పాబీనులు చెప్పుదురు. “వక్షః. 

కుక్యలకస్కస్థ కరవ కం నడున్నతమ్' - అని కాశీఖండమున గలదు.. 

'రొమ్ము,పొట్ట, ముంగురులు, మూపు, చేతులు, ముఖము- అనునవి ఎత్తుగా 

నుండవలయునని పె ల్లోకపాదమున కర్ధ్ వసు _ వడింటియందు, 

సూక్షా - సన్ననై న - చర్మము, Ral పలువరుస, చేతివేళ్లు; 

కాలి(వేష్ట, కాలి[ వేళ్ళ, చేతి వేళ్ళ కణుపులు - అను వానియందు; (త్రిష. 
మూడింటియందు, గంభీరా _ లోతు లేక నిండుదనము గలది. కంఠస్వ 
రము, దేహప్పష్టి, లేదా స్వభావము, బొడ్డు అనువానియందు - పజ్బుసు - 

అయిడింటియందు _ అరచేతులయుదు, కంటి తుదలయందు, దొడ 

యందు, నాలుకయందు, (కింది పెదవియందు, రకా _ అరుణిమ గలది, 
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ఈ కన్య ఎత్తుగా నుండవలసిన ఆరింట ఎత్తుగా నున్నది. సన్నగా నుండ 

వలసిన ఏడింట సన్నగా నున్నది. గంనీరముగా నుండవలసిన మూడింటి 

గంఖభీరత కలది. అయిదింట ఎజ్జదనము కలిగియున్నది, 

[శ శోణ్యా లలాట మూరూ చ (ఘాణం చేతి షడున్నతమ్, 

సూ మ్మాణ్యజ్ఞులివ ర్వాణీ కేశరోమనఖత్వచ ౩, 

స్వరః స తం చ నాభిశ్చ _తిగమ్బీరం (వచక్షతే, 

పాణిపాదతలే ర కే నేశ్రానొ చ నథాని చ. 

పిరుదులు, నుదురు, తొడలు, ముక్కు. ఆను నారును ఎత్తుగా నుండవల 

యును, (వేళ్ళ కణుపులు, కేశములు, రోమములు, గోప, చర్మము అనునవీ 

సన్నగా నుండ వలయును. కంఠథస్యరము, దేహపుష్షి (మనోభావము), బొడ్డు అను 

మూడును గంభీరముగా నుండవలయును. అర చేతులు, అరకాళ్ళు. కంటితుదలు, ' 

గోళ్ళు ఎరగా నుండవలయును. | 

బహుదేవాసురాలో కా బహుగన్ధర్వదర్శనా, 

బహులక్షణసంపన్నా బహు పసవధారిజీ. లి 

పెక్కం[దు దేవతలు, రాక్షసులు (ప్రీతితో చూడదగినది. పెక్కు గంధర్వ 

శాస్త్రములు అభ్యసించినది, పెక్కు మంచి లషణములు నిండుగా గలది. ఇట్టి 

యీ కన్య పెక్కు బిడ్డలకు తర్ణి కొగ అదు. 

సమర్టేయం జనయితుం చ|క్రవ ర్రిన మాత్మజమ్, 

(బూహి శుల్కం ద్విజ శేష సమీక్ష్య విభవం మమ. ‘& 

* పె కుండలమునందలి ల్లోకముంరు అనుగుణముగా రెండవ శ్లోకమున, 

గీతా (పెన్ వారి (గంథ ములో 'సూజఖ్ము సూమ్మేషు పజ్బును' అను పాఠము 

కాన వచ్చుచున్నది. షడున్న ణా . అనుచోట ఆరు ఏవి యను విషయమున 

సెని వివరించిన రీతిగా మూడు వదతులు కానవ 
రలు థి 

8. బహుదేవానుర = ఆలోకా - పెక్కుండు దేవతలకు, రాషసులకు. ప్రీతితో 
చూచుటకు యోగ్యమైనది; బహు, గస్టర్వ, దర్శనా _ అనేకములగు 

గంధర్వుల, దర్శనము అనగా ఛాస్ర్రములు, సంగీతము, నాట్యము మొద 

లగునవి_వానిలో నై పుణ్యము కలగి, 

4, పల్క_ము య కట్న ము, 
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"ఈమె చక్రవర్తి యగు కొడుకును కనజాలును, ,[వావ్మాణశేష్టా! నా 

సంపదను పరికించి శుల్క మేమో చెప్పుము. ' 

గాలవ ఉపాచ.గాలవు డిట్లు చెప్పెను. 

ఏకతః క్యామక రానాం శతా న్యష్టా (పయచ్చ మే, 
[a యి 

హయానాం చన్హుష్మభాణాం దేశజానాం వపుష్మతామ్. ర్ 

రాజా! చెవికి ఒకవైపు పచ్చని వన్నె కలవియు, చం[దునివలె తెల్లని 

వియు, మంచ్చిదేశ మున పుట్టినవియు, దేహపుష్షిగ లవియు నగు ఎనిమిదవందల 

గుజ్రములను నా కిమ్ము. 
టి 

తత స్తవ భవిితీయం పుత్రాణాం జననీ శుభా, 

అరణీవ హుతాశానాం యోని రాయతలోచనా. 6 

ఆంత సీ వెడదకన్నులు గల శుభాంగి అగ్నులకు అరణివలె నీ కొడుకు 

లకు తల్లి కాగలదు. 

నారద ఉవాచ-నారదు డిట్టు చెప్పెను. 
ఏతచ్చు9త్వా వచో రాజా హర్యశ్వః కామమోహితః, 

ఉవాచ గాలవం దీనో రాజర్షి ర్భషిస తమమ్. 7 

కోరికకు లోబడిన రాజర్షి హర్యశ్వ డా మాట విని దీనుడై బుషి శేష్టు 
డగు గాలవునితో నిట్లు పలికెను, 

ద్వే మే శతే సంనిహితే హయానాం యద్విధా సవ, | 

ఏష్టవ్యాః శతశ స్వన్యే చరని మమ వాడీనః. 8 

సీవు చెప్పిన లక్షణములుగ ల గుజ్జములు నాకడ రెండువందలు మా్యతమే 

కలవు. తక్కినవి వందలకొలది కలవు. వానిని నీవు కోరదగును 

5, దేశజానామ్ _ గుజ్జముల గొప్పతనమువకు (పసిద్ధి కెక్కిన “సింధుదేశము” 

మున్నగు వానియందు పుట్టిన, వపుష్మతామ్ _ నిగనిగలాడు పుష్టిగ ల 

దేహముగల. 

6. అరణి - నిప్పు పుట్టించుటకు ఉపయోగ వడు కొయ్య, ॥ 
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సోఒహ మేక మపత్యం వై జనయిష్యామి గాలవ, 

అస్యా మేతం భవాన్ కామం సంపాదయతు మే వరమ్. రి 

గాలవా! అట్టి నేను ఈమెయందు ఒక్క-పుతుని ఫొందుదును, ఈ నా 

కోర్కెను సీవు తీర్పవలయును. 

. ఏతచ్చుంత్వా తుసా కన్యా గాలవం వాక్య మ బవీత్, 

మమ దత్తో వరః కళ్ళ్చిత్ 'కేనచి దృగిహ్మవాదినా, 10 

వసూత్య న్తే పసూత్య నే కనైవ త్వం భవిష్యసి. 
ఈ మాట విన్న ఆ కన్య గాలవునితో ఇట్టు పలికెను; నాకొక వేద విద్యలో 

ఆరితేరిన బుషి కానుపులైన పిదవ సీవు కన్యవే యగుదువని యొక వర 

మొసగను, 

స త్వం దదస్వ మాం రాజ్ఞా (వతిగ్భహ్య హయో తమాన్, 11 

కావున సీవు గుజ్జములను గైకొని ఈ రాజునకు నన్నిమ్ము, 

జీ ఇస 3 ల నృ పభ్యో హొ చతుర్భ్య స పూర్ణా న్యష్టా శతాని మే, 

భవిష్య ని తథా పుత్రా మమ చత్వార ఏవ చ. 12 

ఈ విధముగా నావలన నలుగురు రాజులనుండి నీవు ఎనిమిదివందల 

గుజ్జములను సంపాదింపవచ్చును, నారును నలుగురు కొడుకులు పుట్టుదురు. 

[క్రియతా మువసంహారో గుర్వర్థం ద్విజస తమ, 

ఏషా తావ న్మమ (పజ్ఞా యథా వా మన్యసే ద్విజ. 18 

ద్రాహ్మణోత్రమా! ఈ విధముగా సీ గురుకార్యమును ముగింపుము,' 

ఇది నాకు తోచిన పద్ధతి, సీ త్రల పెట్టినో ! 

ఏవ ముక్తసు స మునిః కన్యయా గాలవ సదా, 

హర్యశ్వం పృథివీపాల మిదం వచన మ।|బవీత్. 14 

ఆ కన్య యట్లు పలుకగా గాలవముని హర్యశ్వన రపతితో నిట్టు పలికెను. 

ఇయం కన్యా నర (శేష్ట హర్యశ్వ (ప్రతిగృహ్యతామ్, 

చతుర్భాగేన శుల్క-స్య జనయ సెక మాత్మ జమ్, 15 
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రాజా ! వహర్యశ్యా! పల్కము నోలుగవభాగ మిచ్చు నియమముతో ఈ 
క్షన్యను [గహింపుము. ఒక కొడుకును పొందుము, 

(ప్రతిగృహ్య సతాం కన్యాం గాలవం _తినన్య చ, 

సమయే దేశకాలే చ లబ్ధివాన్ సుత మీప్పితమ్, 18, 

ఆ రాజా కన్యను (గహించి గాలవుని కొనియాడి కట్టుబాటునకు లోబడిన 
యోగ్యమగు సమయమున మంచి |పదేశమున కోరిన కొడుకును పొందెను. 

తతో వసుమనా నామ వసుభ్యో వసుమ తర*, 
.వసు,పఖ్యో నరవతిః స బభూవ వసుపదః. 17 

ఆ కుమారుడు వసుమనసు డను పేరుగలవా డయ్యెను. వనువులకం'టె 
గొవ్నధనము కలవా డయ్యెను. సూర్యునివంటి తేజముకలవాడై యజ్ఞయాగారు 

లలో గొప్ప దక్షిణ లిచ్చువాడని పేరొందెను, 

అథ కాలే పునర్తీమాన్ గాలవః (వత్యువస్థిత ః, 
ఉవసజ్ఞమ్య చోవాచ హర్యశ్వం [పీతమానసమ్. 18 

పిమ్మట కొంతకాలము గడచిన వెనుక బుద్ధిళాలియగు గాలవుడు రాజు 
కడకు వచ్చి ఉల్లాసముతో నున్న హర్యచ్వనితో నిట్లు పలికెను, 

జాతో నృప సుత సేయం బాలో భాస్క_రసంనిభః, 

కాలో గన్తుం నర_శెష్ట భిక్షార్థ మపర౦ నృపమ్. 19 

రాజా! ఇదిగో సీకు సూర్యునివతె వెలుగొందు పు[తు డుదయించెను, నేను 

భిక్షకొరకు మరియొక రాజుకడ కరుగు కాల మాసన్న మైనది. 

హర్యశ్వః సత్యవచనే స్థితః స్థిత్వా చ పౌరుషే, 
దుర్ణభత్వా ద్దయానాం చ [ప్రదదౌ మాధవీం పునః. 20 

హర్యప్వడు ఆడినమాట పై నిలబడి, పొరుషమును పాటించి, అట్టి 
గుజ్జుములు పొందజాలని కారణమున మాధవిని తిరిగి యిచ్చివేసెను. 

మాధవీ చ పునర్జిప్తాం పరిత్యజ్య నృవ్మశియమ్, 
కుమారీ కామతో భూత్వా గాలవం వృష్టతోఒన్వయాత్. వ! 
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మాధవి కన్నులరు మిరుమిట్టు గొలుపు రాజసంవదను వదలివై చి తన 

యిష్టము ననుసరించి మరల కస్యయై గాలపుని వెనుక అరిగెను, 

త్యయ్యేవ తావ త్రిష్టన్తు హయా ఇత్యు కవాన్ ద్విజః, 

[యయౌ కన్యయా' సార్ధం దివోదాసం (పజేశ్వరమ్. 22 

“రాజా! గుజ్జములు (పస్తుతముగకు సీబుజ్ల నే యుండనిమ్ము” అని పలికి 

గాలవుడు కన్యతోపాటు దివోదాసుడను రాషువడ రరిగెను, 

ఇతి (క్రీమహాభారలే ఉద్యోగవర్వణి భగవద్యానవర్వణి 
గాలవచరితే షోడ శాధికశత తమో౬ధ్యాయః, 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉ ద్యోగపర్వ్యమున భగవద్యాన పర్వమున 

గాలవచరితమున నూటపదునారవ అధ్యాయము, 

Ny 

91, కామతః _ ఇషానుసారము; యూోగిటఎముదేత? రుమారీ భూత్వా-ప్పుతుని 
యు త 

గన్న వనిత యయ్యు వన్యాత్య మును పిండి, 
ఖః 



సప్తాధికశ తత మోఒధ్యాయః 
నూటపదునేడవ అధ్యాయము 

దివోదాసేన యయాతికన్యాయాం |ప్రతర్ణ్షన సోత్సాదన మ్, 

దివోదొసుడు యయాతికన్యయందు (ప్రతర్షనుడను కుమారుని పొందుట 

గాలవ ఉవాచ -గాలవు డిట్లు పలికెను, 

మహావీర్యో మహీపాలః కాశీనా మీశ్వరః ప్రభుః, 

దివోదాస ఇతి ఖ్యాతో భైమసేని ర్నరాధిపః. l 

గొప్పళ క్రి గలవాడు, భీమసేనువను వాని కుమారుడు, కాశిదేశ ములకు 

పాలకుడు, సమర్థుడు నగు దివోదాసను రాజు కలడు 

తత్ర గచ్భావహే భదే శనై రాగచ్చ మా శుచః, 

ధార్మికః సంయమే యుక్రః సత్యే చెవ జనేశ్వర £. బై 

అమ్మా : అందు పోదము. మెల్లగా రమ్ము. దుఃవడకు. ఆరాజు ధర్మ 
మును పాటించువాడు, నిగ హమునండు, సత్యముశందు నిష్ట కలవాడు. 

నారద ఉవాచ-నారదు డిట్టు చె చేప్పెను, 

తముపాగమ్య స ముని ర్నా్యయత సేన సత్కృతః, 

గాలవః |వసవ సార్లే తం నృపం _ప్రత్యచోదయత్. 8 

తన దరిచేరన ఆ ముని నారాజు విధానము నను ఏసరెం చి సత్మరించెను. 
గాలవుడు సంతానమును గూర్చి ఆ రాజును (ప్రేరణ చేసె 

దివోదాస ఉవాచ-దివోదాసు డిట్టు వలికెను. 

(శత మేత న్మయా పూర్వం కిముక్ర్వ్యా ఏ సరం ద్విజ, 

కాజ్జితో హి మయైషో2_ర్థః (శుత్వైవ ద్విజస తమ, lh 

(దాహ్మణా ! నేనిది ముందే వినియంటిని వివరించి చెప్పనేల ? విన్నం 
తనె నాకీ విషయముపై కోరిక కలిగనవ 
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ఏతచ్చ మే బహుమతం యదుత్స్ఫృజ్య నరాధివమ్, 

మామేవ మువయాతో౭౬సి భావి చైత దసంశయమ్. ర్ 

ఆ రాజును వదలి నాకడకే వచ్చితివి. ఇది నాకు మిక్కిలి [పియము 
గూర్చినది, ఇది జరుగును. సందియము లేదు. 

స ఏవ విభవో౬స్మాక మశ్యానా మపి గాలవ, 

అహ మపే ప్యేక మేవాస్యాం జనయిష్యామి పార్థివమ్. 6 

మాకును గుజ్జముల సంపద అట్టిదే కలదు, నేను నుఈమెయం దొక కొడు 

కునే కందును, 

తథేత్యు క్వా ద్విజ శేష్షః (పాదాత్ కన్యాం మహీవతేః, 

విధిపూర్యాం చ తాం రాజా కన్యాం (పతిగృహీతవాన్, 7 

(బాహ్మణ(పవరు డే యని ఆ కన్య నా రాజున కొసగను. రాజును 

శాస్త్రము (పకార మా కన్యను భార్యగా స్వీక రించెను. 

రేమేస స తస్యాం రాజర్షిః (పథావత్యాం యథా రవిః, 

స్వాహాయాం చ యథి' వహ్ని ర్యథా శచ్యాం చ వాసవః. ఆ 

అ రాజర్షి సూర్యుడు సంజ్ఞాదేవియందును, అగి స స్వా హాదేవియందును, 

ఇం|దుడు శచీదేపీయందును వలె “ఆమెయందు కామనుఖము పొందెను, 

యథే చన్గ్చశ్చ రోహిణ్యాం యథా ధూమోర్జ్యయా యమః, 

వరుణశ్చ యథా గౌర్యాం యథా చర్ధ్యాం ధనేశ్వరః. 9 

చం[దుడు రోహిణియందు, యముడు ధథూమోర్గయందును, వరుణుడు 

గొరియందును, కుణేరుదు బుద్ధియందును వలె నాత పామెయం దిష్టసుఖములు 

పొందెను. 

యథా నారాయణో లష్మ్యాం జాహ్నవ్యాం చ యథోదధిః, 

యథా రుదశ్చ రు|దాణ్యాం యథా వేద్యాం పితామహః. 10 

నారాయణుడు అమ్మీ యందును, సము[దుడు గంగయందును, రుదుడు 

పార్వతియందును, (బహ్మ వేచియందును వలె అత డామెయందు సుఖము 

పొందెను. 

9, బుద్ధిః - కుబేరుని భార్యగా (ప్రసిద్ధి 'రెక్కినది. బుద్ధి యనగా సంవద, 

10. వేద్యామ్ - యజ్ఞ వేదిక యందు; (బహ్మష స్స్ యజ్ఞవేది మిక్కి లిపి పియమెన 
a 

దిని దీని నిబట్టి క ంభాపంవట ॥ సు, 
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సన్యయా యథా, il 
థు 

డుకు శ కి అదృళ్య నితో, వసిషుడు అక్షమాలతో,చ్యవనుడు 
సుకన్యతో, పులస్త్యుడు సంధ్యతో విహరించిన ట్లాత డామెతో విహరించెను. 

అగ స్యళ్చాపి వైదర్భ్యాం సావ్మిత్యాం సత్యవాన యథా, 

యథా భృగుః పులోమాయా మదిత్యాం కళ్యపో యథా. 12 

అగ స్వుడు లోపాము[ద్రయందును, సత్యవంతుడు స్తావ్మితియందును, 

భృగువు పులోమయందును, కశ్యపుడు అదితియందును వలె నాత డామెయందు 

సుఖించెను, 

రేణుకాయాం యథార్చీకో హైమవత్యాం చ కౌళికః, 

బృహస్పతి శ్చ తారాయాం శు కశ్చ శతపర్వణా. 18 

బువీకుని కొడుకు జమవగ్ని రేణుకయందును, విశ్వా మి (తుడు హైమవతీ 

యందును, బృహస్పతి తార యందును, తక్రుశు శతపర్వయందును వలె నాత 

శొమెయందు సుఖము పొందెను. 

యథా భూమ్యాం భూమిపతి రుర్వశ్యాం పురూరవాః, 

బువీకః సత్యవత్యాం చ సరస్వత్యాం యథా మనుః, 1h 

భూమియందు భూమిపతివలె, ఊర్వశియంచు పురూరవునివలె, సత్యవతి 

యందు బువీకునివలె, సరస్వతి యందు మనువువలె నామయం దొతడు 

రమించెను, 

శకు నలాయాం దుష్యనో ధృత్యాం చ ధర్మశ్చ శాశ్వతః, 

దమయన్యాం నలశ్చైవ సత్యవత్యాం చ నారదః. 15 
శకుంతలయందు. దుష్యంతుడు, ధృరియందు. శాశ్యోతమగు ధర్మము; 

దమయంతియండు నలుడు, సత్యవకియందు నారదుడు వలె నామెయం దాతడు 

(కీడించెను. 

జరత్కారు రర త్కార్వాం పుల స్యశ్చ ప్రతీచ్యయా, 

మేనకాయాం యథోర్లాయు స్తుమ్చురుశ్చెవ రమ్యయా. 16 

జరత్కారువు జరత్కారువునందును, పులస్త్యుడు (వతీచియందును, 

ఊర్జాయువు మనకయందునుు మందురుడు రమ్యుయందును వలె నత డామె 

యందు సుఖము లఅనుభవిండెను. 
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వాసుకిః శత శ్రీరాయాం కుమార్యాం చ్ ధనజ్ఞాయః, 

వై దేహ్యాం చ “యథా రామో రుక్మిణ్యాం చ్ జనార్దనః. 17 

వాసుకి శోతశీర్షయందును, ధవంజయుడు కుమారి యను వనితయందును, 

రాముడు సీతయందును, (ఫ్రీక కృష్ణుడు రుక్మి ణియందును వలె నాత డామెయందు 

మన స స్త్ర పీ పొందెను. 

తథా తు రమమాణస్య దివోదాసస్య భూపతేః, 

మాధవీ జనయామాస పుత్రమేకం (ప్రతర్దనమ్. 18 

అట్లు ఆమీతో దాంపత్య నుఖ మనుభవించు దివోదానునకు మాధవి 

యొక పు(కుని _పతర్షను డనువానిని కనెను, 

అల అథాజగామ భగవాన్ దివోదాసం స గొలవః, 

సమయే సమను[ప్రాపే వచనం చేద మఖబవీత్. 19 
అనుకొన్న సమయము రాగా గాలవముని దివోదాసునికదకు వచ్చి 

యిట్లు వలిశెను. 
ధా 

నిర్యాతయతు మే కన్యాం భవాం సిషను వాజినః, 
అలి (ప్రై లి 

యావదన్య|త్ర గచ్చామి శుల్కాయ పృథివీపతే. 20 

రాజా! నా కన్యను పంపుము. గుజ్జములు వీకడనే యుండుగార ! నేను 

సుల్కము కొరకు మరియొక రాజుకడకు సోవుదును. 

దివోదాసోఒథ ధర్మాత్మా సమయే గాలవస్య తామ్, 

కన్యాం నిర్యాతయామాస స్థితః సత్యే మహీపతిః. 9| 

ధర్మాత్ముడగు దివోదాసుడు మాటపై నిలబడి గాలవమునితో అ కన్యను 

పంపెను, 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి థభగవద్యానపర్వబి 

గాలవచరితే స వదశాధిక శతతమో2ధ్యాయః, 

ఇది (శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగవర్యమున భగవద్యానపరంమున 

గాలవచరితమున నూటవదునేడవ అధ్యాయము. 
+“ రి . 

న. న. 

SMB.20 (EH 



అష్టాదశా ధికళ తతమోఒధ్యాయః 

నూటపదునెనిమిదవ అధ్యాయము 

ఉకీనరేణ మాధవ్యాం వినే రుత్సాదన మ్, శన్యయా 

సహ గచ్చుతా గొలవేన మార్గే గరుడస్య దర్శనమ్. 

ఉశీన రమహారాజు మాధవియందు శివిని పొందుట, కన్యతో 
నరుగుచున్న గాలవుడు మార్గమున గరుడుని గాంచుట. 

నారద ఉవాచ-నారదు డిట్టు చెప్పెను. 
తథైవ తాం (శీయం త్యక్వా కన్యా భూత్వా యశస్వినీ, 

మాధవీ గాలవం విప మభ్యయాత్ సత్యసణరా, 1 

మునువజివరె అడితప్పన్ (పతముగల క్రి రికాలిని మాధవి కన్య అమి 

ఆ సంపద నంతటిని వదలివై చి వ|పునివెంట నరిగను, 

గాలవో విమృళన్నేవ స్యకార్యగతమానసః, 

జగామ భోజనగరం దము మౌళీనరం న్భవమ్, వి 

గాలవు డిడి యంతయు విమర్శించు కొనుచునే తన పనియందు తగులు 

కొన్న మనస్సుగిలవాడై ఉశీన రదేశరాజును గాంచుట కై భోజనగరమున 

కరిగెను, 

తమువాచాథ గత్వా స నృపతిం సత్యవిిక్రమమ్, 

ఇయం కన్యా సుతొ ద్వౌ తే జనయిష్యతి పార్థివ. లి 

అతడు సత్యమగు పరా|క్రమముగల ఆ రాజుకడ కరిగి యిట్లనెను. 

“ఈ కన్య 'సీకిద్దరు రాజులు కాగల పుత్రులను కనును 

అస్యాం భవా నవాహ్తార్ధో భవితా (గ్రేత్య చేహ చ, 

సోమార్క్మ్యపతిసంకాళో జనయిత్వా సుతౌ నృప, 4 



ఖభగవదా?సపర(ము లిం 
ర 

రాజా! సూర్యచం[దులఅవంటి యిద్దరు పుత్రులను ఈంమెయందు సీవ్ర 

ఫొంది యీ లోకమునను పరలోవమునను కోరి రిన కోర్కెలను బడయుదవు, 

శుల్కం తు సర్వధర్మ జ్ఞ హయానాం చన్గ్రవర్చసామ్, 

ఏకతః శ్యామకర్ణానాం దేయం మహ్యం చతుఃశతమ్. ర్ 

సర్వధర్మముల నెరిగిన ఓ రాజూ! దీనికి శల్కముగా చం|ద్రునివంటి 
వన్నె గలవియు, ఒకవైపు ఆకువచ్చవన్నెగల చెవులు గఅవియు నగు గుట్టములు 

నాలుగువందల నొసగ వలయును. 

గుర్వర్జోఒయం సమ మారంభో న హయెః కృత్య మసి మే, 

యది శక్యం మహారాజ |క్రియతా మవిచారితమ్. G 

అయ్యా! ఈ పాటంతయు గురువుపనికొరకు. నాకు గుజ్జములతో నగు 

పని యేమియు లేదు. మహారాజా! నీకు శక్యమైనచో ఆలోచింవపక ఆ వని 

చేయుము, 

అనపత్తోఒసీ రాజర్షె పుతౌ జనయ పార్థివ, 
వి న య 4 నం న న పిత్యూన్ పుతప్తవన త్యమాత్మానం చైవ తారయ. 7 

రాజర్నీ! కొడుకులు లీనివాడవు గదా! పుతుంను కనుము. కొదుకు అను 

తెప్పతో పితృదేవతలను, నిన్ను తరింపజేసికొనుము. 

న ప్ముతఫలఖోకా హి రాజర్షే పొఠ్యతే దివ, 

న యాతి నరకం ఘోరం 'యథా గచ్చ న్యనాత్మజాః, ర 

పుత్రరూవమగు ఫల మనుభవించువానిని ఓ రాజర్షి! స్వర్గమునుండి 

(తోసివేయరు. కొడుకులు టీసివాడు సిందు మొరమెన నరకముస కాత 

క్ చ్చాన్యత వివిధం (ఫత్వా గాలవభాషితమ్, 

ఉ నర. (వతివచో దదౌ తస్య నరాధిపః, 9 

ఇట్లు మరియు పలికిన గాలవుని మాటలను విని ఉశీనరరాబు ఆతని కిట్లు 

బదులు చెప్పెను. 

_సతవానస్మి తే వాక్యం యథా వదసి గాలవ, 

విధిస్తు బలవాన్ (బహ్మన్ (పవణం హి మనో మమ, 10 
జ ఆలో 



808. శ్రీ మహాభారతము 

గాలవా! సీవాడిన మాట వింటిని, కాసి డ్రాహ్మణా! విధి బలవంత 

మయినది. నా నన్ను కొడుకుల కై ఆరాటపడుచున్నది. 

శలైే ద్వే తు మమాశ్యానా మీద్భశానాం ద్విజో తమ, 

ఇత రేషాం సహ్మసాణి సుబహూని చర ని మె. శ] 

కొని! ద్విజవరా! సీవు చెప్పినట్టి గుజ్జిములు నాకడ రెండువందలే కలవు. 

తక్కినవి వేలకొలదిగా నున్నవి. ' 

ఆహ మేక మేవాస్యాం జనయిష్యామి గాలవ, 

పుత్రం ద్విజ గతం మార్గం గమిష్యామి పరై రహమ్, 12 

గాలవా! ఈమెయందు నేనును ఒక్క కొడుకునే కందును. ఇతరులు 

నడచిన మార్గముననే నేనును నడతును, 

మూల్యేనాపి సమం కుర్యాం తవాహం ద్విజస త్తమ, 

. పొరజానపదార్థం తు మమార్థో నాత్మభోగతః. 18 
నేనును నీకు వారితో సమానముగ మూల్య మిత్తును. ఇది యంతయు నా 

యేలుబడిలోని పౌరులకొరరు, [గ్రామవానుల కొరకే కాని నా భోగముకొరకు కాదు, 

కామతో హి ధనం రాజా పారక్యం యః (పయచ్చతి, 

నస ధర్మేణ ధర్మాత్మన్ యుజ్యతే యశసా న చ. 14 

ధర్మాత్మా! తన కోర్కె తీరుటకై. పరుల సొమ్మిచ్చు రాజు ధర్మ ముతో 

కీర్తితో కలిసియుండడు. 

సోఒహం ప్రత్మిగహీష్యామి దదా త్వేతాం భవాన్ మమ, 

కుమారీం దేవగర్భాభా మేకపుత్రభవాయ మే, 15 

అట్టి నేను దేవకన్యవంటి యీ కన్యను ఒక్క కొడుకు పుట్టుక కై 

స్వీకరింతును. నీవు దయతో నా కొసగుము. 

తథా తు బహుధా కన్యా ముక్రవన్లం నరాధిపమ్, 

ఉశినరం ద్విజ శేషో గాలవః |పత్యపూజయత్. 16 

14 వారక్యమ్ _ పరులకు సంబంధించినది = రాజు ధనము (పజలది అని 

రాళ్చర్యము. ధర్మమునుండియు, కీ రినుండియు (థ్రషు డగునని భావము. 
జాని ట్ 
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అట్టు 'పెక్కుథభంగుల పలుకుచున్న ఉశీనరమహారాజును (శేష్టుడగు 

గాలవుడు కొనియాడెను. 

ఉశీనరం (పతిిగాహ్య గాలవః [పయయాొ వనమ్, 

రేమే న తాం సమాసాద్య కృతపుణ్య ఇవ (శ్రియమ్. 17 

గాలవు డా కన్యను ఉశీనరున కప్పగించి వనమున కరిగను. ఆతడును 
ఆమెను |గహించి, పుణ్యము చేసినవారు సంపద ననుభవించినట్టు, ఆమెతో 

'సుఖమందేను, 

"కన్లరేషమ చ శైలానాం నదీనాం నిర్ల ర్రరేమ చ చ, 

ఉద్యానేషు విచి[తేమ వనేషూపవనేష చ, 18 

“గ కొండగువాలలో, నదుల ' సెలయేళ్ళలో, వింత గొలుపు తోటలలో, అడవు 

లలో, చిట్టడవులలో విహరించెను, 

హర్మ్యేషు రమణీయేషు పొసాద శిఖరేమ చ, 

వాతాయనవిమానేషు తథా గర్భగ్భహేమ చ, 19 

అంద మైన మందిరములలో, మేడలపై కిటికీలతో నొప్పు విమానములలో, 

అంతఃపురభవనములలో విహరించెను. 

తతో౬స్య సమయే జజ పుత్రో బాలరవి ప్రభః, 

శిబి ర్నామ్నా&. తివిఖ్యాతో యః స పార్థివస త్రమః, 20 

అంత కొంత కాలమునకు బొలసూర్వ్యుని వంటి దిపీ గలవాడు, రాజులలో 

మిక్కిని (ప్రసిద్ధి నొందినవాడు శివి యను పేరున కీ.ర్థికెక్కినవాడు నగు 
పుత్రుడు పువైను. 

ఉపస్థాయ స తం నిపో గాలవః (ప్రతిగృహ్య చ, 

కన్యాం ప్రయాత స్తా సాం రాజన్ దృష్టవాన్ వినతాత్మజమ్. వి 

ఆ రాజును వీడ్కొని గాలవుడు కన్యను గైకొని పోవుచు, దారిలో గరు 

త్మంతుని గాంచెను. 

ఇతి శ్రీమహాభారలతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

గాలవచరితే అష్టైద కశాధికళతత మో ౬ధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున భగ వద్యానపర్వమున 

గాలవచరితమున నూటపదునెనిమిదవ అధ్యాయము, 

జాని 0 ఫా 



ఏకో నవింశత్యధికశతత మోఒ ధ్యాయః 

నూటపందొమ్మిదవ అధ్యాయము 

గాలవేన షడ్చి రశ్వశతై 8 సహ మాధవ్యా విళ్వామ్మితాయ సమర్పణం, 
మునినా తస్యా మష్టక స్యోత్చాదనం౦, తదను గాలనకర్హృకం 

తస్యాః పితుర్గు హే నయనమ్. 
గొలవుడు ఆరునూర్గ గుజ్జిములతోపాటు మాధవిని విశ్వామితున కర్పించుట, 

ముని ఆమెయందు అష్టకు డను పుకుని పొందుట, 
పిదస గాలవు డా మెను తం్మడ్రియింటికి చేర్చుట. 

నారద ఉవాచ _ నారదు డిట్టు చెప్పెను. 

గాలవం వై నతేయోఒథ [(ప్రహస న్నిద మ్మ బవీత్, 

దిష్ట్యా కృతార్థం పశ్యామి భవన మిహ వై ద్విజ. 1 

వినతకొడుకు గాలవుని చూచి నవ్వుచు “ఆదృష్టవశ మున కోరిక నెరవేరి 
నిన్ను చూదుచున్నాను' అని వలిశకెను, 

గాలవసు వచః (శుత్వా వైనతేయేన భాషితమ్, 

చతుర్భాగావశిష్షం తదాచఖ్యా కార్య మస్య హి. ని 
దట 

గాలవుడు గరుడు డాడిన మాట విని తనపని యింకను నాలుగ వవంతు 

మిగిలియున్న దని చెప్పెను, 

చ్ 

సువర్ణ స్య|బవీ దేనం గాలవం వదతాం వరః, 

[ప్రయత్న సేన కరవ్యో నెష సంపత్స్యతే తవ. లి 

అంత చక్కని పలుకు పొందిక గల గ రుత్మంతుడు ఇట్టనెను; (పయ 

త్నము చేయవలసినదే, కాని నీపని మా[తము నెరవేరదు. 

పురా హి కాన్యకుబ్దే వై గాధేః సత్యవతీం సుతామ్, 

భార్యార్టే వరయత్ కన్యా మృచీక సేన భాషిత 8. 4 
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,..... మునుప్తు కాన్యకుబ్దనగరమున గాధివిడ్డ సత్యవతిని బుచీకుడు భార్యగా 
నిమ్మని అడిగెను. అప్పుడు గాధి యిట్లు పలికెను, 

ఏకత; శ్యామకర్ణానాం హయానాం చన్గ)వర్చసామ్, 

భగవన్ దీయతాం మహ్యం సహస్ర మీతి గాలవ. వ్ 

. “అయ్యా! ఒకవైపు ఆకు పచ్చ వన్నెగల చెనిగల చంద్రుని వన్నె 

గుజ్జములను వేయింటిని నా కొనగుము, 

బుచీకస్తు తథేత్యుక్వా వరుణస్యాలయం గతః, 
అళ్వతీర్రే హయాన్ లబ్యా దతవాన్ పారివాయ వె. 6 

ఛి "ఛి జ థి Cae 

బుచీకుడు “అశ్లే' అని పలికి వరుణుని భవనమున కరిగి అశ్యతీర్థమున 
ఆ గుజ్జములను సంపాదించి గాధిరాజున కొసగెను. 

ఇష్ట్వా తే పుజరీ కేణ దతా రాజ్ఞా ద్యిజాతిషు, 

1... తేభ్యో దే దే శలే పి సదా. భ్యో ద్వే ద్వ శతే క్రిత్వా (పాపే తైః పార్థివ సదా 7 
ఆ రాజు పుండరీకయాగ మొనర్చి ఆ గుజ్జములను (బాహ్మణులకు దాన 

మొసగెను, వారినుండి ఆ రాజులు మువ్వురు రండేసివందల చొప్పున కొనిరి. 

అపరాణ్యపి చత్వారి శతాని ద్విజస తమ, 

సీయమానాని సంతారే హృతాన్యాసన్ విత సయా, 8 

మిగిలిన నాలుగువందల గుణ్జములు థీసికొ ని వచ్చుచున్న పుడు మార్గమున 

వితసానదిలో కొట్టుకొనిపోయినవి. 

ఏవం న శక్యమ్మపాప్యం [ప్రాప్తుం గాలవ కర్తిచిత్, 

ఇమా మశ్వశ తాభ్యాం వై ద్వాభ్యాం తస్మై ని 

విశ్వామి తాయ ధర్మాత్మన్ షడ్భిరళశ్వళతై 8 సహ, 

ఇట్లు దొరకని ఆ గుజ్జములను సాథంపళ ర్యముగాదు. కొప్పన ఉన్న ఆరు 

వందల గుజ్జములతో పాటు ఆ రెందువందల గుజ్జములకు బదులుగా ఈ మాధవిని 

విశ్వా మి|తునకు నమర్పించుకొ నుము, 

8. సంతారే _ నదిలో దాటు మార్గ మున; 
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తతోఒసి గతసంమోహః కృతకృత్యో ద్విజో తమ. 10 

అంత గుండెదిగులు దీరి కార్యము నెర వేరినవాడ వగుదువు. 

గాలవ సం తథేత్యుక్వా సువర్గసహిత సతః, 

ఆదాయాశ్యాంశ్చ కన్యాం చ విశ్యామిత ముపాగమత్. il 

గాలవు డే యని గరుడునితో కలసి గుజ్జములను, కన్యను గైకొని 

విశ్వాని తుని కడ కరిగెను. 

అశ్యానాం కాంక్షితార్థానాం షడిమాని శతాని వె, 

శతద్వయేన కన్యేయం భవతా (ప్రతిగృహ్యతామ్. 12 

ఇవిగో మీరు కోరిన గుజ్జము లాళునూరులు, తక్కిన రెండు నూర్ణకు 

ఈ కన్యను తమరు (గహించ వలయును. 

అస్యాం రా జర్షిభిః పుత్రా జాతా వై ధార్మికా స్ర్రయః, 

చతుర్థం జనయ త్వేకం భవానపి నరో త్రమమ్. 18 
ఈమెయందు మువ్వురు రాజర్యులు ధార్మికులై న ముగ్గురు కొడుకులను 

పొందిరి, నాలుగవ పు[తుని - నరులలో ఉత్తముని - తమరు పొందుడు. 
పూర్తాన్యేవం శతా న్యష్టా తురగాణాం భవను తే, 

భవతో. హ్యనృణో భూత్వా తపః కుర్యాం యథాసుఖమ్. 14 

ఇట్టు ఎనిమిదివందల గుజ్జములు ప్పూర్ణియగు గాక! నేనా విధముగా 

అప్పు తీర్చుకొని సుఖముగా తపస్సు చేసికొందును. 

విశ్వామ్మితస్తు తం దృష్ట్యా గాలవం సహ పక్షిణా, 

కన్యాం చ తాం వరారోహా మిదమిత్య|బవీ ద్యచః. 156 

విశ్వామి[తుడును గరుత్మంతునితోపాటు గాలవుని, చక్కని చుక 

ఆ కన్యను గాంచి యిట్లు పలికెను, 

కిమియం పూర్వమేవేహ న దతా మమ గాలవ, 

పు[తా మమైవ చత్వారో భవేయుః కులభావనాః, ' 16 

గాలవా! ఈ కన్యను ముందే నా కేల ఒనగలేదు, నా రులము పండించు 

కొడుకులు నలుగురు నాకే పుట్టియుండెడివారు గదా! 
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(వతిగ్భహ్హామి తే కన్యా మేకప్పుత్రఫలాయ వై, 

అళ్యా శ్వ్చా|శ్రమ మాసాద్య చరను మమ సర్వశః. . 17 

సరే! ఒక్క పుత్రునికొరకే నే సీమను స్వీకరింతును. గుజ్జములు 
నా ఆశ్రమమునకు చేరి తిరుగుచుండుగా క! . 

స తయా రమమాణో౬ఒథ విశ్వామి తో మహాద్యుతిః, 

ఆత్మజం జనయామాస మాధవీపుత్ర మష్టకమ్. 18 

గొప్ప తేజస్సు గోల విక్యామి [తుడు ఆమెతో సుఖమందుచుండగా మాధవి 

అష్టకుడను పుతుని గనెను. 

శాతమా[తం సుతం తం చ విశ్వామ్మితో మహామునిః, 
సంయోజ్యాగ్థె సథా ధర్మ రె సైః సమయోజయత్ . 19 

పుట్టిన వెంటనే, మహాముని యగు విశ్వామి[త్రుడు ఆ బాలునకు సంపద 
లను, రాజధర్మ ములను, గుజ్జములను అప్పగించెను, 

అథాష్టకః పురం 'ప్రాయా తదా సోమపుర[వభమ్, 

నిర్యాత్య కన్యాం శిష్యాయ కౌశికోఒపి వనం యయౌ. _ 20 

పిమ్మట అష్టకుడు చంద్రుని 'పురమువంటి. వెలుగుగల తన పురమున 
కరిగెను, విశ్వామి[తుడును తన శిష్టుడగు గాలవునకు కన్య సప్పగించి పనమున 

కరిగను, 

గాలవో౬పీ సుపర్షెన సహ సిర్యాత్య దక్షిణామ్, 

మనసా౬తి పతీతేన కన్యా మిద మువాచ హ. 21 

గాలవుడును సుపర్జునితో కలిసి గురుదశ్నిణ చెల్లించుకొని పొంగిపొ రలు 

సంతోషముగ ల మనస్సుతో ఆ కన్యక కిట్లు వలికెను. 

జాతో దానపతిః ప్కుత స్వయా హార స్తథాఒపరః, 

సత్యధర్మరతశ్చాన్యో యజ్వా చాపి తథాపరః. 22 

అష 

20. నిర్యాత్మ _ తిరిగి యిచ్చి; శిష్యాయ - శిమ్యడగు గాలవునకు; 
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అమ్మా! నీ కొడు కొకడు దానపతి, మరియొకడు శూరుడు. వేరొకడు 

_సత్యమునందును ధర్మమునందును (పీతి గలవాడు. ఇంకొకడు యజ్ఞములు 

చేయువాడు. 

తదాగచ్చ వరారోహే తారితసే పితా సుతై , 

చత్వారశ్చైవ రాజాన సదా చాహం సుమధ్యమే. డె 

' చక్కని తల్లీ! రా! నీ తండడిని నీ కొడుకులతో గట్టెక్కించితివి, నలుగురు 

కొడుకులు రాజులైై ర్ నన్నును తరింపజేసితివి. 

గాలవ స్వభ్యనుజ్రాయ సుపరం పన్న గాళశనమ్, 
అతి న (3) 

పితుర్నిర్యాత్య తాం కన్యాం (పయయౌ వనమేవ హా. 24 

గాలవుడు పాములను భుజించు సుపర్గునికడ సెలవు గైకొని ఆ కన్యను 

ఆమె తండ్రి కప్పగించి అడవిదారినే పట్టి పోయెను. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

గాలవచరితే ఏకోనవింశత్యధికశతత మో౬ధ్యాయః. 

ఇచి శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున భగవద్యానవర్యమున 

గాలవచరితముగల నూటపందొమ్మిదవ అధ్యాయము 
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నూటయిరువదియవ అధ్యాయము 

మాధవ్యా వనే తపశ్చర్యా, స్వర్గ సుఖ మనుభూయ 

యయాతే ర్మోహా న్ని'స్తేజ న్ల్వక్. 

మాధవి వనమున తప మొనర్చుట, యయాతి న్వర్గ సుఖమును 
పొంది అజ్ఞాన మువలన తేజస్సు కోల్పోవుట, 

నారద ఉవాచ _ నారదు డిట్టు చెప్పెను. 

సతు రాజా పునస్తస్యాః కర్తుకామః స్వయంవరమ్, 

ఉపగమ్యా[ శమపదం గజ్లాయమునసజ్ఞమే, 

గృహీతమాల్యదామాం తాం రథమారోపష్య మాధవీమ్, 

పూరు ర్యదుశ్చ భగినీ మామే పర్యధావతామ్. బి 

ఆ రాజు తిరిగి ఆమెకు స్వయంవరము చేయగోరి గంగాయమునలు 

కలియుచోట నున్న ఆశమమును చేరుకొని పూలమాలలు ధరించిన ఆమెను 

రథ మెక్కించుకొని వచ్చెను. ఆశ్రమమునందు పూరుడును యదుడును చెల్లెలికి 
వరుని వెదకుచు తిరుగ జొచ్చిరి, 

నాగయక్షమనుష్యాణాం గన్గర్యామృ గపక్షిణామ్, 

శె లదుమవనౌకానా మాసీత త సమాగమః, లి 

నాగులు, యక్షులు, నరులు, గంధర్వులు, మృగములు, పక్షులు, కొండలు, 

చెట్లు, వానరములు అనువాని సమాగమ మదట ఏర్పడెను, 

1, సతు, రాశా. అ రాజా; ఆ శమపడమ్ - ఆ్మశమస్థానమును ; ; ఉప 

గమ్య - చేరి; కస్యాః - -& కన్యకు; స్వయంవరమ్- స్వయంవర మును, 

కర్తుకామః - చేయగోరినవా డాయెను, 

2, సర్యధావతామ్ ఎ అన్ని వి సుఒకు (వరునికొరకు) తిరిగిరి ; 
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నానాపురుషదేశ్యానా మీశ్వరై శ్చ సమాకులమ్, 

బువ్షీఖి (రృహ్మకలై ఎశ్చ్ సమనాదావృతం వనమ్, 4 

చాలమంది భటులు గల ఆయా దేశముల (పభువుల తో (బహ్మవంటి 

బుషులతో ఆ వనమంత యు నిండియుండెను. . 

నిర్దిశ్యమానేషు తు సా వరేషు వరవర్ణినీ, 
వరా న్ముత్క్మమ్య సర్వాంస్తాన్ వరం వృతవతీ వనమ్, ర్ 

చక్కని దేహసౌంద ర్యము గల ఆకాంత తనకు చూపబడుచున్న వరుల 

నందరను దాటి, వనవాసమే మేల్తైనదని వరించెను. 

సవగవ, వనం పుణ్యం తవసేపే యయాతిడా. 6 

యయాతిబిడ్డ యగు ఆ కన్య "రథమును దిగి బంధువు లంద రకు 

(మొక్కి పుణ్యమణే వనమును జేరి త తపస్సు చేయసాగెను. 

ఉపవాసైళ్చ వివిధై ర్టిషాభి ర్నియమై సథా, 

ఆత్మనో లఘుతాం కృత్వా బభూవ మృగచారిణీ. 7 

సెక్కు. తీరులగు ఉపవాసములు - దీక్షలు నియమములు అనువానితో 

"చి త్రమును తేలికపరచుకొని మృగమువలె తిరుగాడశొచ్చెను, 

వె వై దూర్యాంకుర కల్పాని మృదూని హరితాని చ, 

చర నీ శక్షశష్పాణి తికాని మధురాణి చ, .8 
అశ On 

అకుపచ్చవన్నె గల రత్నముల మొలకలో యనునట్టివి, మెత్తనివి, 

పచ్చగా నున్నవి, ఒగరుగా తీయగా నున్నవి యగు వాడిగానున్న గడ్డిపరకలను 

తినసాగాను. 

(సవ న్లీనాం చ పుణ్యానాం సురసాని శుచీని చ, 

పిబనీ వారిముఖ్యాని ీతాని విమలాని చ, 9 

గలవానిని |తావుచు శప మొనర్చెను. 

7. ఆత్మనః - చిత్రముయొక్క; లఘుకామ్ _ రాగద్వేషాది మలములు 
" లేకుండుటవలన సూక్ష్మమగు ఆత్మతత్వమును పరికించు నేర్పును 

మృగ చారిణీ- మృగ మువలె లజ్జాది వికారములు లేకుండ సంచరించునది, 

లేదా మృగమువలె ఆకులు గడ్డిపరకలు తినునది; 
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వనేషు మృగరాజీషు వ్యాఘవిపోషితేషు చ, 

దావాగ్నివ్మిపయు శ్తేమ శూన్యేషు గహనేషు చ. 10 
సింహములు, పులులు విచ్చలవిడిగా తిరుగున ట్లియు, దావాగ్నులు చెలరేగు 

నట్టియు, మనుష్యులు లేనట్టియు చొరరానట్టియు వనములయందు తిరుగ జొచ్చెను. 
చర నీ హరి ణః "సార్ధం మృగీవ వనచారిణి, 

చచార విపులం ధర్మం బ్రహ్మచర్యేణ సంవృతమ్. 11 

వనమున తిరుగు అడులేడివలె లేళ్ళతో & కలసి [బదుకుచు (బహ్మచర్యము 

డుచున్న ధర్మమును పెద్దగా సాధించెను. 

యయా తిరపి పూక్వేషాం రాజ్ఞాం వృత మనుష్టి తః, 

బహువర్షసహ్మసాయు ర్యుయబే కాలధర్మణా. 12 
యయాతియు మునువటి రాజుల నడపడిని నిష్టతో నడిపి పెక్కు వేలేండ్ల 

ఆయువు గలవాడై తువికి కాలధ ర్మము పొందెను, 

పూరు ర్యదుశ్చ ద్వౌ వం శే వర్థమానే నరోతమౌ, 

తాభ్యాం (వతిష్టితా లోకే పరలోశే చ నాహుషః. 18 

అతని కొడుకులు పూరుడు, యదువు అను నిద్దరు జిత తములే వంశమున 

వృద్ధిపొందుచుండిరి. వారివలన యయాతికి ఈ లోక మునను పరలో కమునను 

(పతిష్ట కలిగను, : 

మహీపతే నరపతి ర్యయాతిః స్వర్గ మాస్థితః, 

మహర్షికల్పో నృపతిః స్వర్ణాగ్యఫలభు న్విభుః, 14 

రాజా। 'సెరపతి, మహర్షి వంటి వాడు నగు యయాగశి స్వర్గము చేరుకొనెను. 

సర్వసమర్థడె స్వర్గమునందలి' (శేస్టమ్తులగు ఫలము ననుభవించువా డాయెను. 

బహువర్షసహృసాఖ్యే కాలే బహుగుణే గతే, 

రాజర్లిషు నిషళ్లైషు మహేయస్సు మహర్షిషు, 15 

అవమేనే నరాన్ సర్వాన్ దేవా నృషిగణాం సథా, 

యయాతి ర్మూఢవిజ్ఞానో విస్మ యావివ్షచేతనః. 16. 

పెక్కు వేల యేండ్ల కాలము గడువగా రాజర్షులు, గొప్పవారగు మహర్షులు 

కూర్చుండి యుండగా, తేలివికి సౌరలు (కమ్మి గర్వము కైపెక్కిన చిత్తము 

గల యయాతి నరులను, దేవతలను, బుషల సముదాయములను అందరను 

ఆవమానించెను, 

10. వ్యా(ఘవిపోషలేషు య పులుల సంచార ముగ అ; 

12, కాలధర్మణూ - మృత్యు 'వ్పతో; యుయుజే _ యోగము ఫొందెను, 
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తత సం బుబుధే దేవః శక్రో ఐలనిమాదనః, 

తేచ రాజర్షయః సర్వే ధిగ్గిగిత్యేవ మృబువన్. 17 

ఆంత దేవేం(దు డడి యెకిగను. ఆ రాజర్లు అందరు ఛీ ఛీ యని 

సిందించిరి, 

విచారశ్చ సముతృన్నో నిరీక్ష్య నహుషాత్మ జమ్, 

క్రో నయం కస్య వా రాజ్ఞః కథం వా స్వర్గమాగతః, 18 

క్రీ డెవ్వడు? సరాజు కొదుకు? స్వర్గమున కెట్లు వచ్చెను? అని నహుషుని 

కొడుకుని గావించిన వారందరి ఎదలలో విచారణ పుబ్టెను. 

కర్మణా కేన సిద్దోఒయం క్వ వా౭నేన తవళ్ళ్చితమ్, 

కథం వా జ్ఞాయతే సరే కేన వా జ్ఞాయలేఒప్యుత. 19 
వీడు ఏ కర్మముతో సిద్ధి పొందెను? ఎట్టి తవము సాధించెను? స్వర్గమున 

వీని కెట్లు గుర్దింపు కలిగినది? వీని నెరిగిన వా డెవ్వడు? 

ఏవం విచారయన సె రాజానం స్వర్గవాసినః, 

దృష్ట్యా పష్మవచ్చు రన్యోన్యం యయాతిం నృపతిం వతి. 20 

ఇట్లు తమలో విచారించుకొనుచు స్వర్గవాసు అందరు యయాతిరాజును 
గూర్చి తమలో తాము (వశ్నించుకొనజొచ్చిరి, 

విమానపాలాః శతశః స్వర్గద్వారాభిర క్షిణః 

పృష్టా ఆసనపాలాశ్చ న జానీమేత్యథా[బువన్. . 21 

వందలకొందిగా విమానహాలకులను, స్వర్గము దారులను కావొడువారిని, 
ఆసనములను పరిరక్షించువారిని అడుగగా వారు మే మెరుగ మనిరి. 

సర్వే తే హ్యావృతజ్ఞానా నాభ్యజానన తం నృపమ్, 

స ముహూర్త దథ నృపో హతౌజాళ్ళాభవ తదా. బెల్లీ 
ఏ గా వారందరు నతని నెరుగకుండిరి. అంత నొక 

ముహూ రములో ఆ రాజు శ క్రియక్తు అన్నియు ఉడిగిబోయినవా డయ్యును. 

కతి శ్రీమహాభాల తే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

గాలవచరితే యయాతిమోహే వింశ త్యధికళతత మో౬ధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున భగ వద్యా నపర్యమున 
గాలవచరితమున యయా తీమాహముగల నూటయిరువదవ అధ్యాయము, 

* ళ్ న వ pe 
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నూటయిరువదియొకటవ అధ్యాయము 

యయాలేః న్వర్గాద్ (అంశ 8, శ స్య దౌహితాణాం దుహితు 

రాలవస్య చ తస్మై పుణ్యం (ప్రదాతు ముద్యమః, 

యయాతి న్వర్గమునుండి (భ్రష్టు ఉగుట, ఆతని మనుషులు, కూతురు, 

గాలవుడు ఆతనికి తమ పుణ్యము నొనగుటకు సిద్ధపడుట, 

నారద ఉవాచ - నారదు డిట్టు చెప్పెను. 

అథ |ప్రచలితః స్థానా దాసనాచ్చ వరిచ్యుతః, 

కమ్పితానేవ మనసా ధర్షితః గ్టోోోక్ర కవహ్ని నా. 1 

మ్రాన్నసగ్ భ్షవిజ్ఞానః ప్ర భష్టముకుటాట్జదః, 

విఘూర్డన్ (స స్తసర్యాజ్జః వ భష్టాభరణామృరః, లి 

ఆంత యయాతి తనచోటు నుండి ఊగులాడెను. ఆసనమునుండి శారి 

పడెను, వణకిపోవుచున్న గుండెతో కోళ మను అగ్నితో నెనరిపోయను. తాల్చిన 

పూలమాలలు వాడిపోయును. తెలివి జూరిపోరపిను. కిరీటము, అంగదములు ఊడి 

[కిందబడెను. పట్టుతప్పిన దేహముతో గుడుసుచ్ళ పడెను. తాల్చిన ఆభరణములు, 
వస్త్రములు జారిపోయెను. 

అద్భశ్యమాన సా సాన్ వశ్యన్న వళ్ళంశ్చ పునః పునః, 

శూన్యః శూన్యేన మనసా (పవతిష్యన్ మహీతలమ్. త్రి 

ఎంత చూచినను ఆతనికి దేవతలు కానరారుండిరి. వారి కీతడు కొసరా 

కుండెను. వట్టిపోయిన మనస్సుతో క టైవలిన్టై భూతలమునకు పడిపోవుచుండెను, 

కిం మయా మనసా ధ్యాత మపభ౦ ధర్మదూషణమ్, 

యేనాహం చలితః స్థానా ది దితి రాజా వచి నయత్, 4 

కీట ర్మదూషణమ్-పు థ్యమును నః ఎవటీయిుదా నిని; 
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“ఇది ఏమి? నేను మనసులో ధర్మమును పాశుచేయు పాపమును ధ్యానిం 
చితినా? నా తావునంయ నిల|దొక్కు_కొనలేకున్నాను' అని రాజు చింతించెను. 

తేతు తత్ర 9వ రాజానః సిద్ధా శ్చాప్సరస స్తథా, 

అపశ్య న నిరాలమ్బం తం యయాతిం పరిచ్యుతమ్. ర్ 

అందున్న రాజులు సిద్దులు, అప్సరసలు అఎదరు పట్టు లేక జారిపడీ 

పోవుచున్న యయాతిని చూచిరి, 

అధైత్య పురుషః కళ్చిత్ శేణపుణ్యనిపాతకః, 

యయాతి మబ్రఏవీ |దాజన్ దేవరాజస్య శాసనాత్, 6 

పుణ్యము తరిగిపోయినవారిని [కిందకు |త్రోసివేయు పురుషు డొకడు 

దేవరాజు ఆజ్ఞమేరకు అక్కడకు వచ్చి యయాతితో ఇట్లు పలికెను, 

అతీవ మదమ త స్యం న కట్చి న్నావమన్యసే, 

మానేన (భష్టః స్వర్గ స్తే నార్హ స్వం పార్థివాత్మజ, 7 

రాజకుమారా! నీవు. మేర మీరిన పొగరుతో ఒడ లెరుగకున్నావు, నీవు 
అవమానింపనివా డిచట నొక్కడును లేడు. ఆ గర్వమువలన నీకు స్వర్గము 
జారిపోయినది. నీ విం దుండదగవు. 

న చ |ప్రజ్ఞాయసే గచ్చ పత స్వేతి తమ్మబవీఠ్, 
పతేయం సత్స్వితి వచ స్రీరుక్వా నహుషాత్మజః, ట్ర 

పతిష్యం శ్చి నయామాస గతిం గతిమతాం వరః, 

'నిన్నెవ్యరు గు ర్తింవరు. పో! పడు! అని పలికెను. మంచిగతి గల 

వొరిలో (శేష్టుడగు నహుషునికొ డుకు [కిందికి పడుచు మంచివారియందు 

వడుదును గాక! అని ముమ్మారు పలికి తనగతినిగూర్చి చింతింం దొడగను. 

ఏతస్మిన్నేవ కాలే తు నైమిషే పార్థివర్షభాన్, 

చతురోఒవశ్యత నృవ సేషాం మధ్యే పపాత హ, 9 

ర. కేణపుణ్యనిపాతకః-తరిగిపోయిన పుణ్యము గలవారిని పడ|దోయువాడు; 
న _పజ్ఞాయసే - ఎవ్వరికిని ఎరుక పదవు.తేజస్సు నశించిన కారణమున 
అని భావము, 
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అదే సమయమున నె మిశారణ్యమున సలుగురు రాబు|శష్ణ ను గాంచెను. 

వారినడును వడైను. 

(పతర్దనో వసుమనాః శివి రౌశీనరో2ఒవషకః 
యల 

వాజపేయేన యజ్ఞైన తర్పయ ని సురేశ్వరమ్. 10 

(పత పతర నుడు, వసుమనుడు, ఉశీనరుని కొడుకు శివి, ఆస్టపడు. అచట 

వాజపేయయాగముతో దేవేం[దుని తృ పవ పరచుచుండిరి. 

తేషా మధ్యరజం ధూమం స్వర్గద్వార ముపస్థితమ్, న్ 

యయాతి రువజి[ఘన్ వై నిపపాత మహీం (పతి, 11 

భూమౌ స్వే చ సంబద్దాం నదీం ధూమమయీమివ, 

గంగాం గామివ గచ్చ స్తీ మాలమ్బ్య జగతీనతిః. 12 

వారి యజ్ఞమున బుట్టిన పొగ ్వర్గిర్వారమువరకు చేరుకొనెను. అది 

భూమికి స్వర్గమునకు ము ముడిగల వొగతో నిండిన నదివలె నుండెను. భూమికి దిగ 

వచ్చుచున్న గంగానదివలె నున్న దానిని పట్టుకొని యయాతి వాసన చూచుచు 

భూమిపై పడెను. 

సీ మత? 6వ షయ చతుర్దు వరతిబనుమ (్రమత్య్వవభృథా [(గ్యేమ ప్రతిబన్గుషు, 

మధ్యే నివతితో రాజా లోక్రపాల్ నోవమేషు సః. 19 

దివ్యసంపదతో జలరారుచున్న వారు, యజము ముగించి అవభృథ 

స్నానము చేసియున్నవారు; తనరు చుట్టములు, తోళపొలురను సోలియున్న వారు 

నగు ఆ నలుగురి నడుమ రాజు వడెను. 

చతుర్హు హుతకల్పేష రాజసింహమహాగ్నిషు, 
ఓ! 

” a 

పపాత మధ్య రాజుది ర్యయాతిః పుణ్యసంకృరు. {A 
ల 

10. న! పొశీనర;? అః ఉనీనరుని రొశుకు బి ఈ ఇతడు సలుగురిలో క ర. 

19, ధభూమమయీ మివ _ ఆ పొగ నింగికి నేలకు ముడి పెట్టినట్టు ఒక్ నదివటి 
యు 

నుండెనని భావము _ దానిని పటుకొని | వేలాడు! సు రాటు (కింద వడిన 

భావము, 

SMB 21 (11) 
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రాజసీంహము అనెడు మహాగ్నుంయందు హోమము చేయబడినట్టున్న 

మి నల్వు రినడుమ రాజర్షియగు యయాతి పుణ్యము సశింపగా వచ్చి పడెను, 

త్రమాహుః పార్థివాః సర్వే దీవ్యమాన మివ (శ్రియా, 

కో భవాన్ కస్య వా బన్జు ర్రేశస్య నగరస్య వౌ. 15 

యతో వా౬ఒప్యథవా దే గన్ఫర్వో రాక్షసో=పి వా, 

న హి మానుషరూపో=సి కో వాఒర్థః కాజ్యతే త్యయా, 16 
యు 

యమడవాః లేక దేవుదవా? కార గంధర్వుడవా? రాష్షసుడవా? మనుష్యు 

డవు మ్మాతము కావు. నీవు కోరెడి విషయ మేమి? 

యయాతి రువాచ - యయాతి యిట్లు పలికెను. 

యయాతి రస్మి రాజర్షిః క్షీణపుణ్య శ్ప్యతో దివః, 

పతెయం సత్స్వితి ధ్యాయన్ భవత్సు పతిత సతః. 11 

“నేను యయాతి అను రాజర్షిని. పుణ్యము తరిగిపోగా స్వర్గమునుండి 

జారిపడితిని. మంచివారి నడుమ పడవల యునని ధ్యానించుచు మీమధ్య పడితిని. 

రాజాన ఊచుః _ రాజు లిట్టు పలికిరి, 

సత్య మేత దృవతు తే కాంక్షితం పురుషర్షభ, 

సర్వేషాం నః క్రతువలం ధర్మశ్చ (సతిగ్భృహ్యతామ్. 18 

సీ కోర్రిర సత్యమగుగాక! పురుషవ౦ణ్యా! మాయందరి యజము 
. జో 

ఫలమును, ధర్మమును .దయతో (గ హింపుము”. 

యయాతి రువాచ - యయాతి యిట్లు వలికెను, 

నా౬హం (పత్మిగహధనో (బ్రాహ్మణః క్షత్రియో హ్యహమ్ క్ 

నచ మే (పవణా బుద్ధిః పర పుణ్య వినాశనె. 19 

జ మం లం జ 
“ 

జ లం యమ సం బం హావకుటు, 
యా 

గ cn 
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“నేను ఇతరు లిచ్చిస సొమ్మే ధసముగా గం _వాహ్మముశను గాను, 

త|తీయుడను గదా! ఇతరుల పుణ్యమును పాడుచేయుటలో ఉతావావడు బుద్ది 

నాకు లేదు". 

నారద ఉవాచ _ నారదు డిట్లు చెప్పెను. 

ఏతస్మిన్నేవ కాలే తు మృగచర్యా[క్రమాగతామ్, 

మాధవీం (పేత్య రాజాన సేఒభివాద్యేద మ బువన్. 20 

ఇంతలో మృగమువలె తిరుగుచు అక్కడకు వచ్చిన మాధవిని గాంచి 
ఆ రొజులు అభివాదనము చేసి యిట్లు పలికిరి. 

కిమాగ మనకృత్యం తే కిం కుర్మ! శాసనం తవ, 

ఆజ్ఞాప్యా హి వయం సర్వే తవ పు[తా సపోధనే. నీ] 

“సీవచ్చిన వనియేమి? మేము పాటింవ వలసిన సీ ఆజ్ఞ యేమి? తసోధనా! 

మే మందరము నీ ఆజ్ఞను పాలింవవ౭సినవారము. నీ పు తులము”, 

లు 

తేషాం తద్భాషితం (శుత్వా మాధవీ పరయా ముదా, 

పితరం సముపాగచ్చ ద్యయాతిం నె వవన్ష చ్, 22 

వారి ఆమాట విని మాధవి వరమానంపము నంగి తండీ యగు 

యయాతి కడకు వచ్చి నమస్కరించెను. 

స్పృష్ట్వా మూర్దని తాన్ పుత్రాం సావసీ వాక్య 

దౌహ్మితా సవ రాజేన) మమ పుత్రా న తే వరాః, బివి 

ఆ కొడుకుల శిరస్సులను తాకి ఆ తాపసి యిట్టనెను, “రాదేం [దా ! ఏరు 

సీ మనుమలు, నా కుమారులు. సీరు వరులు కారు”. 

ఇమే త్వాం తారయిష్య ని దృష్ట మేతత్ పురాతనే, 

అహం తే దుహితా రాజన్ మాధపీ మృగచారిణి. 24 

“సీరు నిన్ను తరింపజేయుదురు, ఇది వేదమునందే కొనవచ్చు ఏష 

యము, రాజా! నేను నీ కూతురను. మాధవిని, మృగమువలె తిరుగు (వతమున 
నున్నదానను”. 

(24 క్రో చని షై ర్ జిఓ. పురాతన _ ఆది యెరుగరాని కాలమునుండి బయబుదేరిన వే, 
| 
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కీ ౮ అర లో అట అద 
మయా ప్యువచితి ధర్మ సతోఒర్ధం (ప్రతిగృహ్యతామ్, 

యస్మా [దాజ న్నరాః సర్వే అపత్యఫలభాగినః. 25 

“నేను కూడ ధర్మమును కొంత కూడవెట్టితిని, అందు సగము స్వీక 
రింపుము. లోకమున మానవులు సంతానము సాధించిన ఫలమున భాగము 

1” 

కలవారే కదా !”. 

తస్మా దిచ్చ ని దౌహి|తాన్ యథా త్యం వసుధాధిప. 

“అంచువంననే, సీవలెనే మానవులు కూతుం।| శరు కొడుకులు పుట 
(a 

వలయునని వాంఛింతురు”. 

అవద దు సః § మాతామహ మథా|[బ్రువన్. 26 

అంత నా రాజులంచరు తల్లికి తం వంచి నమస్కరించి ఆమె మాటలను 

మెచ్చుకొని తాత కిటనిరి, 
క. 

నువమెః స్పి గః సరె రాపూర్వా మేదిసీమ్ రనుపమై స్న్విః స్వరై రాపూర్య మేదిసీమ్, 

మాతామహం నృపతయ సా సారఠరయనో దివళ్ళ్యుతమ్. aT 

సాజవేని, నిండై స, పెద్ద స్వరముతో భూమి నంతటిని నింపి ఆ 

రొజులు స్వర్లమునుండి జారిన తాతను తరిం 'పజేయుచున్నవా రై 55. 

అథ తస్మా దువగతో గాలవో ౬ప్యాహ పార్థివమ్, 
లో 

తవసో మేఒష్టభాగేన స్యర్ల మారోహత్రాం భవాన్. విరి 
వె 

ఆంత ఆ సమయమున కచటరు వచ్చిన గాలవుడు రాజుతో నా తపన్సు 
లో ఎనిమిదవ వంతు గైకొని సవ స్వర్గము నెక్కుము” అని పలికెను. 

ఇతి (౧ శ్రీమహోథాం తే ఊద్యోగ గవర రల భగవద్యానపర్వణి 

గాలవచరితే యయాతి భం 0౪ ఏకవిం శత్యధికళతత మో౬ ధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగ వర్య్ణమున భగవద్యానపర్యమున 

గాలవచరితమున యయాతి జారిన వృతాంతముగల 

నూటయిరువదియొకటవ అధ్యాయము 



ద్వావింశత్యధికశ తత మోఒధ్యాయః 

నూటయిరువది రెండవ అధ్యాయము 

సత్సబ్గాద్ దొహి_తక ర్హృకపుణ్యదానాచ్చ 

యయాతేః పునః స్వర్గారోహణ మ్, 

నజనుల కలయికవలనను మనుమ లొనగిన 

పుణర్టమువలనను యయాతి మరల న్వర్గ మున కరుగుట, 

నారద ఉవాచ _ నారదు డిట్లు చెప్పెను. 

ల్ ff wf uw) Yea (వత్యభిజ్ఞాతమాతో ఒథ సద్భి స్తై ర్నరపుజ్ఞవః, 

సమారురోహ నృవతి రస్ప్సృశన్ వసుధాతలమ్, 

యయాతి రివ్యసంస్థానో బభూవ ఏిగతజ్యరః, 1 

అట్లు సజ్జనులు తన్ను గుర్తించిన మాత్రమున యయాతి మహారాజు 

నేలను తాకకుండ మనస్సు దిగులు దీరి దివ్యమగు దేహము ధరించి స్వర్గ 

మెక్క.. దొడగను. 

దివ్యమాల్యామృర ధరో దివ్యాభరణభూషితః, 
న టి Sn ఆ ౪న అర నత 

దివ్యగన్థగుణో ఎతోన పృథ్వీ మస్పృళత్ వదా. 2 

దేవలోంపు మాల్యములు, వస్త్రములు ధరించి, ఆభరణములు తాల్చి 

దేవతోకపు వాసనలు గుణములు రలవాగ్రై సేంను కాలితో తావరకుండెను. 

తతో వసుమనాః పూర్వ మువ్చై రుచ్చారయన్ వచః, 

ఖ్యాతో దానవతి ర్లోకే వ్యాజహార నృపం తదా. తి 
0౧ 

లోకమున దాసవతి యని పేరు వడసిన వసుమనుడు పెద్దగా పలుకుచు 

రాజుతో ఇటనెను. 
యు 

పొ వ్రవానస్మి యల్లోకే సర్వవర్లే ష్వగర్హయా, 

తద వ్యథ చ దాస్యామి లేన సంయుజ్యతాం భవాన్, 4 



“అన్ని వర్ణములయందును సిందలేని [ప్రశంస లోకమున నే నేది 

పౌందితినో అదియు నీ కిత్తును. నీవు ఆ పుణ్యమును నీలో కలుపుకొనుము.” 

యత్సలం దానశీలస్య క్షమాశీలస్య యత్సలమ్, 

యచ్చ మే ఫలమాధానే తేన సంయుజ్యతాం భవాన్, ర్ 

దాన మిచ్చుటయే శీలమైనవాడు, సహనమే శీలమైనవాడు ఏ ఫలమును 

సొందునో, అగ్నిని నిరంతరము పూజించుటవంటి |శుతి చెప్పిన ధర్మము 

నాచరించుటవలన ఏ ఫలమును నరుడు పొందునో యది యంతయు నిన్ను 

వేరును గాక! 

తతః (ప్రతర్ణనో ౬ప్యాహ వాక్యం క్షత్రియపుజ్జవః, 

యథా ధర్మరతి ర్నిత్యం నిత్యం యుద్ద వరాయణః, 6 

ప్రొ వవానస్మి యల్లోకే క్షత్రవంకోద్భవం యశః, 
వీరశబ్దఫలం చైవ తేన సంయుజ్యతాం భవాన్. 7 

క్షతియలలో గొప్పవాడగు (ప్రతర్షను డంత ఇట్లు పలికెను. “నిత్యము 
ధర్మమున (పీతి గలవాడనై యుద్ధమున (శద్ధ గలవాడనై , క్ష(త్రవంశమున పుట్టి 
నేను పొందిన కీర్తినంతటిని, వీరుడను శబ్దముయొక్క ఫలమును నీ కిత్తును. 
అది నిన్ను చేరుగాక! : 

శిబి రౌశీనరో ధీమా నువాచ మధురాం గిరమ్, 

తథా బాలేషు నారీషు వై హార్యేషు తథైవ చ, 8 

సబ్గరేవు నిపాతేమ తథా తద్వ్యసనేషు చ, 

అనృతం నో క్రపూర్వం మే తేన సత్యేన ఖం (వజ. 9 

అంత ఉశీనరకుమారుడు బుద్ధిమంతుడు శివి తీయని మాట యిట్లు 

పలికెను, పిల్లల విషయమునను, స్రీల విషయమునను, బంధువులకు సంబం 

ధించిన పరిహాస పసంగములయందును, యుద్ధములయందును, ఆపదల 

యందును, వ్యసనములయందును, నేను అబద్ధమాడి యరుగను, ఆ సత్యముతో 

నీవు స్వర్గమున కరుగుము. 

8. వై హార్యేషు.బంధువులతోడి చేయు పరిహాస పపఫంగ ములయందు. 

9, _నిపాతేష.ఆవదలయందు; వ్యసనేషు-కష్టదశలయందు లేక ద్యూతము 

మొదలగువానియందు; సజ్ల రేష.(పతిజ్ఞయందు అనియు అరము, 
ఫి 
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యథా |పాణాంశ్చ రాజ్యం చ రాజన్ కామసుఖాని చ, 

త్యజేయం న పునః సత్యం తేన సత్యేన ఖం (వ్రజ. 10 

(ప్రాణములను, రాజ్యమును, కామసుఖములను గూడ (తోసివేయగలను 

గాని సత్యమును మా[తము వవలజాలను, సీ వా సత్యబలముతో స్వర్గమున 

కరుగుము, 

యథా సత్యేన మే ధర్మో యథా సత్యేన పావకః, 
[పీతః శత్మకతు శ్చైవ తేన సత్యేన ఖం |వజ, 11 

నా సత్యముతో ధర్మదేవతయు, అగ్ని దేవుడును (పీతి నందిన విధమున 

దేవేం[దుడును (పీతి నొందెను, ఆ సత్యముతో కూడి స్వర్గమున కేగుము. 

అష్టక సథ రాజర్షిః కౌళికో మాధవీసుతః, 

అనేకశకయజ్వానరి' నాహుషం [పాప్య ధర్మవిత్. 12 

పిమ్మట మాధవికి విశ్వామి[తునివంన జనించిన అష్టకుడు ధర్మమెరిగిన 

వాడు, నూర్లకొ లది యజ్ఞములు చేసిన నహుషుని కొడుకును నమీపించి యిట్లు 

పలిశెను. 

శతశం పుణ్లరీకా మే గోసవాశ్చరితాః (వభో, 
క్రతవో వాజపేయాళ్చ తేషాం ఫల మవాప్నుహి. 18 

“వభూ। నేను నూరుల కొలది పుండరగీకయాగ ములు, గోమేధములు, 

వాజపేయములు చేసితిని. వాని ఫలము సీవ పొందుము 

న మే రత్నాని న ధనం న తథా౬న్యే పరిచ్చదాః, 

[కతు ష్యనువపయురాని తేన సత్యేన ఖం [వజ స్త 14 

నేను యజ్ఞమున ఉపయోగంపని రత్నముబ లేవు, ధనము లేదు. అవే 
తక్కిన వస్త్రములు మొనలగునవియు. లేపు. నీవా సత్యముతో స్వర్గమున 
కరుగుము, 

యథా యథా హి జల్చ ని దౌహి|తా సం నరాధిషమ్, 
తథా తథా వసుమతీం త్యకాా రాజా దివం యయా. 15 

10. ఖమ్-స్వర్గమును. 

14, పరిచ్భదాః - వస్త్రములు, 
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అ మనుమలు అట్టు పలుకుచున్న కొలడిని బట్టి ఆ రొజు భూమిని 

'వదలుచు స్వర్గమును చేరుకొనెను. ' 

ఏవం సర్వే సమస్తెసే రాజానః సుకృతై స్తదా, 

యయాతిం స్వర్షతో (భషం తారయామాసు రజసా. 16 
౧ టు జై 

ఇట్లా రాజు లందరు తమ పుణ్యము అన్నింటితో స్వర్గ మునుండి జారిన 

యయాతిని వెనువెంటనే తరింపజేసిరి, 

దౌహ్మితాః స్వేన ధర్మేణ యజ్ఞదానకృళతేన వై, 

చతుర రాజవంశేషు సంభూతాః కులవర్గనాః, 

మాతామహం మహా ప్రాజ్ఞం దివ మారోపయన తే. 17 

నాలుగు రాజవంశ ములలో పుట్టిన కులము వృద్ధి పొందించు ఆ కూతు 

కొడుకులు తమదైన యజ్ఞములతో దానములతో నేర్పడిన పుణ్యముతో గొప్ప 
బుద్ధివిశేషముగల తాతను స్వర్గమున నిలిపిరి, 

రాజాన ఊచుః ౬ రాజు లిట్టు పలికిరి, 

రాజధర్మగుణో పేతాః సర్వధర్మగుణాన్వితాః, 

దౌహిత్రాసే వయం రాజన్ దివ మారోహ పార్థివ, 18 

“రాజా! మేము రాజధర్మ మునందలి ఊత్తమ గుణములు గలవారము. 
ధర్మములన్నింటి గుణములు మాయందు గలవు, సీకుమా రై కొడుకులము, స్వర్గము 
నధిరోహింపుము.ొ 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి గాలవచరితే 

యయాతిస్వర్గారోహణే ద్యావింశత్యధికశతత మో౭.ధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాఖారతము ఉద్యోగపర్యమున భగవద్యానపర్యమున 

గాలవచరితమున యయాతి స్వర్గము నెక్కు.ట యను 

నూటయిరువదిరండవ అధ్యాయము. 

బాజ్ ౮ ఫ్ యం 



[(తయోవింశ త్యధికశ తత మోఒ ధ్యాయః 

నూటయిరువదిమూడవ అధ్యాయము 

న్వర్లే యయాతేః స్వాగతం, యయాతినా పృష్టేన 
(బ్రహ్మణా ధిమాన మేవ పతన హేతురితి ప్రతిపాదన మ్, 

నారదక రకం దుర్యోధన (ప్రబో ధన మ్, 

న్వర్గమున యయాతికి స్వాగతము, యయాతి అడుగగా 
బ్రహ్మ అభిమాన మే పడుటకు కారణమని నిరూపించుట, 

నారదుడు దుర్యోధనునకు హితము చెప్పుట. 

నారద ఉవాచ - నారదు డిట్టు చెప్పెను. 
సద్భిరారో పితః స్వర్గం పార్థివై ర్ఫూరిద షిణై శీణె 9, 

అభ్యనుజ్ఞాయ దె దౌహితాన్ "యయాతి ర్ద్వ మాస్థితః, 1 

గొప్ప దక్షిణ లిచ్చి యజ్ఞములు చే చసిన సజనులగు రాషిలచేత స్వర్గమును 
=] 

పొందిన యయాతి మనుమల అనుమతితో స్వర్గమున నెలకొనను. 
౧ 

అభివృష్టశ్చ వర్షిణ నానాపుష్పసుగన్థినా, 

పరిష్య కశ్చ పుణ్యేన వాయునా పుణ్యగన్గినా, శి 

'పెక్కుపూవుల తావి?ల వాస ఆతనిపె కురిసెను, హాయి గొలుపు 

సువాసనగల వాయు వాతనిని నిలువెల్ల నిమిరెను. 

అచలం స్థాన మాసాద్య దౌహ్మితఫలనిర్దితమ్, 

కర్మభిః సె రుపచితో జజ్యాల పరయా [శియా. లి 

కుమార్తె కొడుకులు సాధించి పెట్టిన చెదరని స్థానము పొంది యయాతి 

తన పుణ్యక ర్మములతో కూడి మహాసంవదతో వెలుగొ డెను. 

ఉపగీతో పన్ఫ త్తశ్చ గన్టర్వాప్సరసాం గణెః, 

పీత్యా (పతిగృహీతశ్చ స్వరే దున్దుఖినిఃస్వనై ౭. 4 
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గంధర్వులు పాడిరి. అప్సరస లాడిరి, స్వర్గమున దుందుభినాదములతో 

(పీకితో నాతని కెదురువచ్చి కొనిపోయిరి. 

అభిష్టుతశ్చ వివిధై ర్రేవరాజర్షిచార ణైః, 

అర్చిత శ్చో త్రమార్థ్యేణ దై దై వతై రభినన్దితః. ర్ 

దేవర్షులు, రాజర్జులు, చారణులు పెక్కువిధముల కొనియాడిరి. ఉత్తమ 

పూడా[దవ్యములతో దేవేత లాతనిని కొనియాడుచు పూజించిరి. 

[పాపః స్వర్గఫలం చైవ తమువాచ పితామహః, 

నిర్భ్రతం శా నమనసం వచోభి సర్పయన్నివ. 6 

స్వర్గభల మతని కందివచ్చెను. అట్లు సుఖముతో కాంతమగు. మనస్సుతో 

నున్న యయాతిని తన పలుకులతో తృ ప్రపరచుచు (దిహ్మ యిట్లు 'పలికెను. 

చతుష్పాద స్వృయా ధర్మ శ్చితో లోక్యేన కర్మణా, 

అక్షయ సవ లోకోఒయం కీర్తి క్రై వాక్షయా దివి, 7 

“నీవు నాలుగు పాదములుగల ధర్మమును లోకమునకు సంబంధించిన 
కర్మ ముతో సాధించితివి, సీ కింక ఈ లోకము చెడదు. నీకీ రియ తరుగువోని దై. 

స్వర్గమున సి సిరముగా నిలుచును.” 

పున స్వయెవ రాజర్షె సుకృతేన విఘాతితమ్, 

ఆవృత౦ తమసా చేతః సర్వేషాం స్వర్గవాసినామ్. 8 

“రాజర్షీ! నీవు స్వయముగా నీ పుణ్యమును పాడు చేసికొంటివి. దానివలన 

స్వర్షవాసు లందరి చిత్తము చీకటి (కమ్మినది.” 

యేన త్వాం నాభిజానని తతో౬జ్జాతోఒసి పాతితః, 

పీత్రవ చాసి దౌహితై9 స్తా సారిత* స్వమిహాగతః, 9 

7. చతుష్పాదః - తపస్సు, యజ్ఞము, జ్ఞానము, దానము అను నాలుగు 

ధర్మము పాదములు = మరియొక విధముగా అహింస, సత్యము దొంగ 

_ తనము లేకుండుట, బుణము తీర్చుకొనుట అనునవి. 

8. సునృ తేన - చక్కగా సాధించిన ప్ప పుణ్యక కర్మ ముచేత; తమసా _ (కోధము 

త్ర 

9. న అభిజానన్తి _ ఇతడు ఉత్తముడు అని గు _రింపనివారైరి. ఆ కారణ 

స మున. అజ్ఞాతః - అపకీ ర్రీతో గు రింవబడనివాడు. 
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“దానితో నీవు గుర్తింపరానివాడవై తివి. దేవతలు నిన్ను గుర్తింపరైరి. 
(క్రింద పడిపోయితివి. నీ కుమార్తె కొడుకులు |పీతితో నిన్ను లేవనెత్తిరి. అట్టు 
సీవిక్కడకు వచ్చితివి.” 

స్థానం చ ప్రతివన్నో౭సి కర్మణా స్వేన నిర్జితమ్, 

అచలం శాశ్వతం పుణ్య ముత్రమం |ధువ మవ్యయమ్. 10 

“మరల నీవు స్వయముగా సాధించిన పుణ్యక ర్మముతో స్థిరము, కాళ్వ 

తము, పుణ్యము, _శేస్టము, హెచ్చుతగ్గులు లేనిది, కదలిక లేనిది యగు స్థానమును 
పొందికివి”, 

యయాతి రువాచ - యయాతి యిట్టు పలికెను. 

భగవన్ సంశయో మే. స్తి "కశ్చి తం ఛేత్తు మర్గసి, 

న హ్యన్య మహ మర్హామి ద్రష్టుం లోక పితామహ. 1l 

లోకములకెల్ల తం[డివగు మహానుభావా! నాకొక సంశయము కలదు. 

దానిని తొలగింపుము. నిన్నుకాక మరియొకని నడుగజాలను”. 
బహువర్షసహృసా న్లం (పజాపాలనవర్ధితమ్, 

అనేకక్రతుదానౌమైె రర్జితం మే మహతృ్ఫలమ్, 12 

“పెక్కు_వేల యేండ్ల (పజలను చక్కగా పాలించి పెంపొందించు కొన్న 

దియు, పెక్కుయజ్ఞములు, దానములు చేసి సంపొదించినదియు నగు పుణ్యఫలము 

నాకు పెద్దగా గలదు.” 

కథం తదల్పకాలేన శ్షీణం యేనాస్మి పాతితః, 

భగవన్ వేత్థ లోకాంశ్చ శాశ్వతాన్ మమ నిర్మితాన్, 18 

కథం ను మమ తత్సర్వం విప్రణష్టం మహాద్యుతే, 

అదియంతయు కొలదిసేపటిలో ఎటు తరిగిపోయినడి? దానివలననే కదా 

నేను స్వర్గ మునుండి జారిపోయితిని? నేను నిర్మించుకొన్న శాశ్యతములగు 

లోకములు నీవెరుగుదువు. దేవా! అడియంతయు నెట్టు చెడిపోయినది? 

పితామహ ఉవాచ _ (బహ్మ యిట్లు పలికెను, 

బహువర్షసహృసా నం (పజాపాలనవర్థితమ్, 

అనేకకతుదానౌ మై ర్య త్వయోపార్ణితం ఫలమ్, 14 
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తదనేనైవ దోషేణ శ్షీణం యేనాసి పాతితః, 

_అభిమానేన రాజేన ధిక్కుతః స్వర్షవాసిభిః. 15 

రాజేం|దా! పెక్కు వేలేండ్డు (ప్రజలను చక్కగా పాలించి పెంచుకొన్న 
పుణ్యము, పెక్కు యజ్ఞములు దానములు చేసి సీపు సాధించిన ఫలము ఈ దోషము 

తోడనే నశించినది. దొనివలననే నిన్నిచటనుండి [తోసివైచిరి, నే నింతవాడ 
నన్న అభిమాన మే ఆ తప్పు, దానితో న స్వర్గవాసులు నిన్ను చీకొట్టిం. 

నాయం మానేన రాజర్డే న బలేన న హింసయా, ( 

న శాత్యేన న మాయాఖి ర్లోకో భవతి కాళ్వతః. 16 
“మిడిసిపాటు, బలము, హింస, నమ్మకమును చంపుట, ఇతరులను 

మైోసగించుటఏ అను వానితో శాశ్వతమగు ఈ లోకము సిద్ధింపదు”. 

నావమాన్యా స్యయా రాజన్న ధ మోత్క్బృష్ట మధ్యమాః, 

న హి మాన వదగ్గానాం కశ్చి దసి శమ; క్వచిత్. 17 

కళళ ల రాజా! నీకంటె తక్కువవారిని గాని, ఎక్కు వవారిని గాని, నీతోడి 
వారినిగాని నీవెన్నడు అవమానింవరాదు. దురపహాంకార పీడితుల కెన్న టికిని 

దీ “విధమగు కాంతియు లభించదు". 

పతనారోహణ మిదం కథయిష్య నియే నరాః, 

విషమాణ్యపి తే [పాపా సరిష్య ని న సంశయః, 18 

'యయాతిపాటు, మరల స్వర్గము చేరుట అను నీకథను చెప్పుకొను 
నరులు, మహాక ష్టములు ఫొందినవా వారైనను, వానినుండి బయటవడుదురు. 
సందియము లేదు." 19 

_మానేన - నేనింతవాడ నను మిడిసిపాటుచేత; కాత్యేన _ నమ్మశమునకు 
[దోహము చేయుటచేత్ర; మాయాభిః _ అద్భుతములను చూపి జనుల 
నాకట్టుకొని వంచనలు చేయుటచేత. 

17. మాన పదగ్గానామ్ _ తన మిడిసిపాపే తన్ను కాల్చివేయనని భావము. 
16. _పతనారోహణమ్-పడుఏ, ఎక్కుటగల; విషమాణి. ఘోరమగు కషములు, 

య! 
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నారద ఉవాచ _ నారదు డిట్టు చెపై ప్పెను. 

ఏష దోషోజభిమానేన పురా (పాపో యయాతినా, 

నిర్బధ్న తాతిమా!తం చ గాలవేన మహీపతే. 19 

రాజా! దుర్యోధనాః నేనింతవాడనని మిడిసిపడి యయాతి అట్టి పాటు 
పడెను. హద్దుమీరిన మొండిపట్టుదలతో గాలప్పడు పడరానిపాట్లు పడెను, 

శోతవ్యం హితకామానాం సుహృదాం హిత మిచ్చతామ్, 

న కర్తవ్యో హి నిర్భన్లో నిర్బన్లో హి క్షయోదయః. 20 
నో థి థ్ 

తన మేలుకోరు మి(తుల మాట వినవలయును, పట్టుదల వనికిరాదు. 

ఆది నాశనమునకు మొదటిమెట్టు. 

తస్మాత్త్యమపి గాన్దారే మానం [కోధం ప్ర వర్ణయ, 

సన్గత్స్య పాణ్లవె ర్వీ సంరంభం త్యజ పార్ధివ. వ]. 

కావున గాంధాలీకుమూరా! సీవును మిడిసిపాటును, (కోధమును తొల 

గించుకొనుము. పొండవులతో కలసి (బదుకుము. మొండిపట్టు విడనాడుము. 

[స భవాన్ సుహృదాం పథ్యం వచో గృృహ్హాతు మానృతమ్, 

ఇళ Nal బ్ర న్యా శ్రి 
సమర్థ ర్వ్మిగ (హం కృత్యా విష మస భవిష్యసి. 

అట్టి నీవు మంచిమనసుగ లవారి హితమగు మాటనే పట్టుకొనవలయును. 

ఇచ్చకములను కాదు. సమర్దులతో కయ్యము పెట్టుకొని (పమాదముల fp 

న తస్య నాకో. సి న చాపకర్షో 

నాన్య సదశ్నాతి స ఏవ కరా. 22 

వీడి దదాతి... పొపిష్టుడ పై సీవ్ర చేయు పాపముల ఫలమంత టిని నీవే యనుభ 

వింపవలయును. దానిని పంచుకొనుఓరు సీకు (ప్రస్తుత తము వంతపాట 

౧ తవ లు గాని, ఎగ [దోయుచున్న కర్ణాదులు కాని రారు. 

కావున బాగుగా ఆలోచించి ఒ క నిర్ణయమున ఏరు రమ్మని హెచ్యురిక చేయు 

దృష్టిల్ నార దు Cee సీ భ్ ఘు లి వు చెన్నూరు, 
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రాజా! నరుడు ఏది యిచ్చునో, ఏఏ చేయునో, ఏ తప మాచరించునో, 

ఏ హోమము చేయునో దానికి చావులేదు. అది తరిగియు పోదు మరియు దాని 

ఫలమును చేసినవాడే అనుభవించును, మరియొకడు కాదు, 

ఇదం మహాఖ్యాన మను తమం హితం 

బహు[శుతానా౦ గతరోషరాగిణామ్, 

సమీక్ష్య లోకే బహుధా (పధారితం 

(తివర్గ దృష్టి: పృథివీ ముపాన్న తే, 28 

ఈ గొప్పకథ మిక్కిలి (శేష్టమైనది. మేలు కూర్చునటి. గొప్పళాస్ర్రళ్ళునము 

వివేకము కలవారికి సంబంధించినది. లోకమునందలి 'పెక్కుళాస్త్ర్ర ప్రమాణములు 

మున్నగువానితో నిగ్గు తేలినది. దీనితో ధర్మ, అర్థ, కామముల స్వరూవమును 

దర్శించువానికి భూమియంతయు అనుభపమునకు వచ్చును, 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగ పర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

గొలవచరితే తయోవింశత్యధికశ త తమో ౬ధ్యాయః. 

ఇది (శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున భగవద్యానవర్వమున 

గాలవచరితమున నూటయిరువదిమూడవ' అధ్యాయము. 

0 le 

28. బహుధా _ అనేకళాస్త్రముల ఉపపత్తులతో; (ప్రధారితమ్ - నిశ్ళుయింప 
అంటి 

బడినది; గతరోనరాగిణామ్ _ రోషము, రాగము సీించిగవారి? బహు 

(శతొనామ్ - సెక్కు. విద్యలు నేర్చినవారి; 



చతుర్వింశ త్యధిక శ తత మోఒధ్యాయః 

నూటయిరువదినాలుగవ అధ్యాయము 
Mm 

ధృతరాష్టాళనురోధేన భగవతా శ్రీకృషైన దుర్యోధనస్య |ప్రబోధనమ్, 

ధృతరాష్టుని మాటపై శ్రీకృష్ణభగవానుడు దుక్యోధనునకు బోధచేయుట, 

ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ-ధృతరాష్ట్రం డిట్టు పలికెను, 

భగవన్నేవమేవైత ద్యథా వదసి నారద, 

ఇచ్చామి చాహమ ప్యేవం నత్వీళో భగవన్నహమ్. 1 

భగవానుడా! నారదా! నీవు పలికిన దంతయు సత్యము. నేనును దానినే 
కోరుదును, కాని నేను సమర్థుడను కాను, 

వై.శ మాయన ఉవాచ-వై శంపాయను డిట్లు చెప్పెను, 

ఏవముక్వా తతః కృష్ణ మభ్యభాషత కౌరవః, 

స్వర్గం లోక్యం చ మామాత్ల ధర్మ్యం న్యాయ్యం చ కేశవ. 2 

కురురా జట్టు పలికి పిమ్మట కృష్ణునితో ఇట్లాడెను, “కేశవా! స స్వర్గమును, 

లోకమును, ధర్మమును, న్యాయమును “సాధించు "పలుకు నన్నుగూర్చి పలికితివి, 

[న మంస్య నే దురాత్మానః పుత్రా మమ జనార్దన. 

జనార్దనా! పాడుబుద్ధిగ ల నా కొడుకులు నన్ను మన్నింపరు | 

న త్యహం స్వవశసాత [కియమాణం న మే ప్రియమ్, 

అజ్ఞ దుర్యోధనం కృష్ణ మన్గం కాస్తా తిగం మమ, లి 

అనునేతుం మహాబాహో యతస్వ పురుషో తమ. 

నేను అదుపులో లేకున్నాను. జరుగుచున్న పనులు నాకు రుచింవవు. 

(కృష్టా: పురుషోత్తమా! మవాబాహూ! ఈ దుర్యోధనుడు తెలివిలేనివాడు. 

నా మాటను ధిక్క_రించును. వీనిని చక; గ్రాదిద్దుటకు నీవ (పయత్నింపుము”. 

న శృణోతి మహాబాహో వచనం సాధుభాషితమ్, 4 

గొన్టార్యాశ్చ హృషీకేశ విదురస్య చ చ ధీమతః, 

అస్యేషాం చై చెవ సుహృదాం ఖీష్మాదీనాం హిలై షిణామ్. | ర్ 



లలి శ్రీ మహాభారతము 

“తల్లి గాంధారియు, బుద్దిమంతుడు ఏమిరుడును, మేలుకోరు మంచిమనసు 

గల భీమ్మడు మొవలగువారును బోధించు చక ని మాటను వీడు వినకున్నాడు.” 

స త్వం పాపమతిం [క్రూరం పావచిత్ర మచేతనమ్, 
అనుశాధి దురాత్మానం స్వయం దుర్యోధనం నృపమ్. 6 

“పాపబుద్ది, క్రూరుడు, కుళష్బబోతు, మొండివట్టుగ లవాడు, చెడ్డ తలపులు 

గలవాడు, రాజునగు ఈ దుర్యోధనుని నీవే శాసింపుము. 

తతో ౬భ్యావృత్య వార్థయో దుర్యోధన మమర్షణమ్, 

అ(బవీ న్మధురాం వాచం సర్వధర్మార్థ FE 
Rea త 

£9 Gn ఎవ 

అంత సర్యధర్మముల త తత్త మెరిగిన గ్రీక్ షుడు సహన మింతయు లేసి 

దుర్యోధనుని చూచి మరల మరల లీయనిపలుకులతో ఇట్టాడిను. 

దుర్యోధన వివోధేదం మద్వాక్య౦ కురుస తమ, 

శర్మారం తే విశేషేణ సానుబనస్య భారత. 8 
థి ధి 

దుర్యోధనా! కురుసత్రమా! భారతా! ముఖ్యముగా నీకును సీవారికిని 

నుఖము కూర్చు ఈ నా మాటను చక్కగా తెలిసికొనుము, 

'మహ్మాపజ్ఞ కులే జాతః సాధ్వేతత్ క్ర్తు మర గి రసి, 

[శతవృతోపసంపన్న: సర్వైః సముదితో సృజైః. 9 

“గొప్ప తెలివిగలవాడా! గొప్ప కులమున పుట్టితివి. చదువు, నడవడి 
నిండుగా గలవాడవు. మంచి గుణము అన్నియు సంహాడిందితివి,” 

దౌష్కులేయా దురాత్మానో నృళంసా నిరపత్రపాః, 

త్త ఈ ఎకదిదృళం కుర్యు ర్యథా త్వం తాత మన్య సే. 10 

“వాడుకులమున న్ పుట్టినః వారు, దుష్టబుద్ధులు, (కూరులు, పాడువనులకు 

సిగ్గువ పడనివారు సీవు భావించు నిట్టి చెడ్డపనులు "చేయుదురు. 99 

/, wn - మరల మరల. 

(a) 

యు సగ్గు పడనివారు. 
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ధర్మార్థయుకా లొకేఒస్మిన్ (పవృ తి ర్రక్ష్యతే సతామ్, 
అసతాం వివరీతా తు అత్యుతే భరతర్షభ. 11 

భరత (శేష్టుడా! ఈ లోకమున సబ్టనులయండు వరకును అర్థమును 

పండించు గదవడి కానవచ్చుచు. న్నది. దుష్ట ఐతో దానికి విరుద్ధమ స వర్తనము 

తోచుచున్నది. 

విపరీతా త్యియం వృత్తి త్రి రసక్ళ ల్పక్యతే త్వయి. 12 

ఇటి ఏవరీత ధోరణి నీయందు మాటిమాటికి కా కొనవచ్చుచు న్నది, 
జా 

అధర్మ శ్చానుబన్లో౬ త్ర 'ఘోరః ప్రాణహరో మహాన్, 
థి 

న న డి Wo nf Va అనిష్ట శ్చానిమి తశ్చ నచ శక్యశ్చ భారత, 18 

“ఇట్టి ధోరణి నంటి పెట్టుకో నుహాఘోరము, (పాణములు తీయుననె 

యగు అధర్మము సీర సిద్ధించును అవీ కోరరానిది, కారణము లేనిది, వచ్చిన 

పిదప నీవేమియు జేయశాలనిచి.” 

తమనర్గం పరిహార న్నాత్మ శ్రేయః కరిష్యసి, 

(భ్రాత రాణా మథ భృత్యానాం మ్మతాణాం చ పరంతప, 14 

అధర్మ్యా దయశస్యాచ్చ కర్మణ స్వం (వమోత్య సే. 

“ఆ కీడు తొలగించుకొని నీకు, నీ తమ్ములకు, సీ బంటులకు మ్యతులకు 

మేలు చేయుదువేని, అధర్మమును, అవరీ రీని కూర్చు చేష్టను దంగి. బయట 

య్య పాజ్జైః శూరై ర్మహోత్సాహై రాత్మవద్భి ర్భహు|కుత ౪ 

సంధత్స్య పురుషవ్యా ఘ పాణ్జవై ర్భరతర్షథ, 15 

“పొండుకుమారులు దొడ్డ డ్జబుద్ధి గలవారు, శూరులు, మిన్ను ముట్టిన ఉత్చా 

హాము వారు, గొప్ప దేహదిలము, మనోబలము గలవారు, చక్కని శాస్ర 

జ్ఞానము గలవారు. వారితో సంధి చేసికొనుము 

తద్ధితం చ (సియం చై చెవ ధృతరా ష్ట్రస్య సం ధీమతః, 

పితామహస్య డ్రోణస్య విదురస్య రహామతే. 1 

SMB.22 (1 1) 

ఈ 
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(oa) 

అశ్వత్తామ్నా విఠర్తస్య సంజయసః వివింశ తేః, 17 
థి me ల 

జాతీనాం చెవ భూయిషం మి[తాణాం చ పరంతప. 18 
ఖా యం a 

అది బుద్దీశాలియగు ధృతరాష్టు) 1కు, తాతకు, (దోజునకు, దొడ్డబుద్దిగల 
థ లు a యఖ 

శా జం లా బలి బళ్ల జ గ కళ Be ఆలి i 

విదురునకు, కృపునకు, సోమవత్తుగకు, బాబ్లామునకు, ఆశ్వత్తామకు, వికరునకు, 
ear ఛి ణా 

సంజయుసరు, _వివంశతకి మరియు న కు ఎమువారికె మి[త్రులరు మేల నది, 
యం. 

శమ శర్మ భవేతాత సర్వస్య జగత స్తథా, 

(హీమానసి కుల్యే జొతః [శుతవా న శ ంసవాన్, 

తిష్ట తాత పితుః కాసె) మాతుళ్చ భరతర్షథ. 19 

“నాయనా! శాంలి భొందీనచో మొత్తము జగత్తునకు సుఖము చేకూరును, 

పొడుపను లస సిగ్గు పడవలసిగనాతప్త్ర. నమంచికులమున పుట్టినవాడ వు. చదువు 

కొన్న వాతపు. మెత్తనివాదపు. నాయనా! తలిదం(త్రుల కాసనమున నిలువుము”. 

ఏత చ్రేయో పౌ మన్య నే పితా యచ్చాస్తి భారత, 

ఉ త్రమాపద్గతః సర్వః పితుః స్మరతి శాసనమ్. 20 
లి 

ం|డి చెప్పిన దానిని వినుట మేలు కూర్చునని లోణులు భావింతురు. 

పెద్ద ఆపద నొందిన ఎల్హవాదును తం(డి కాసనమును స్మరించును”. 
“ రొ 

రోచతే తే పిషసాత్ర పాణవః సహ సజమం, 
అజాత (Ry fy 

సామాత్యస్య కదు (శేవ్య తత్తుభ్యం తాత రోచతామ్. 21 
t జ్ న ~ ర . wr జం ఇల ~ లో త 

బాబూ! మం[తులంతోహిటు ము నాదసరు  పొండుకుమారులతో సంధి 

భొంచుట రుచించుచున్న దీ. కంర a! అవ సీను రుచించుగాక! 
te) 

విపాకానే దహత్యేనం కింపాక మివ భక్షితమ్. నలి 

19. శాస్తై _ కాసనముసందు; 
22, కింహెకమ్ - చేదుదొండ, విపాతాన్తే కడుపున జీర్ణమైన పిదవ_కిమ్బాకః 

స్యాన్మ హాకా రీ బిమ్బీ చ తుణ్కో అని హలాయుధనిఘంటుపు. 
(9 

ల Sal] cd ల జం సపది జ్వాలల లి లీ 
CDE 
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మి[తులు ఉపదేశించినదానిని ఓని పట్టించుకొనని నరుని, ఆ శాస్త్రోవ 

దేశమే తిన్న మహాకాలథలము జీర్ణమైన పిదప కొల్చినట్లు కాల్చివేయును, 

యస్తు నిశ శేయసం వాక్యం మోహాన్న (పతివద్యతే, 

స దీర్చసూ త్రో హీనార్ధః వళ్చాతాపేన యుజ్యతే. 28 

శుభమైన మాట ఏనియు, ఆజ్ఞానమువలన దానిని పాటింవనివాడు, 

త్వరగా ఓర నిగ్చయమురు రాజూలని వాడు (పయోఎనము చెడినవాడై. 

పళ్చాత్తాపము నొందును. 

యస్తు నిష్మశేయసం _సత్వా Ut క్ తదేవాభిపద్యలే, 

ఆత్మనో మత ముత్స్ఫృజ్య స లోకే సుఖ మేధతే. 24 

“పభమైన మాట విని తన వటునఎ వదలి ముందే దాని ని పొటించువాడు 
6 

లోకమున సుఖమును పెంపొందించుకొనును”, 

౩7 
& 

యోజర్థకామస్య వచనం |ప్రాతికూల్యా న్న మృష్యతే, 
శృణోతి పతికూలాని ద్విషతాం వళమేతి సః, 25 

“తస పని సాధించువాని మాటను పెవసరితసముతో సహించర విరుద్ధ 
ములను వినువాడు శ తువులరు వళమై పోవును. 

సతాం మత మతి కమ్య యో2.సతాం వర్తలే మతే, 

శోచ నే వ్యసనే తస్య సుహృదో నచిరాదివ. £6 

మంచివారి భావము మన్నింపక చెడ్డవారి యిష్టమును బట్టి మెంగువాతు, 

త్వరలోనే ఆపదలో చిక్కుకొనును. అప్పుడు వాని సఖు అందరు దుఃఖింతురు, 

ముఖ్యా నమాత్యా నుత్సృజ్య యో విహీనా న్ని షెవతే, 
స ఘోర మాపదం (ప్రావ్య నోతార మధిగచ్చతి. 27 

28, నిఃశేయసమ్ = శుభము కూర్చుదానిని; దీర్భసూ[త్రః - త్వరగా ఒ5 

నిశ్చయమునకు రాజాలక ఆలోచించుచు నుండువాడు; హీనార్ధః - చెడిన 

(ప్రయోజనము కలవాడు, 

25. ఆర్థకామస్య - కోరిన పని సాధించువాని ; 

బి6. ఉతారమ్ _ దాటించు వాసిని; 
అటి 
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ముఖ్యులై గ్ర చిగ్గ ర బంధువును విడచి నీచుంను చేపట్టు వాడు ఘాూరమగు 
కాలు { 

ఆపదను పొంది బయటపడు దారి కానతు. 

యోఒసల్చేవీ వృథాచారో న శోతా సుహృదాం సతామ్, 

పరాన్ వృణీతే స్వాన్ ద్వేషి తం గౌ స్యజతి భారత, 28 
అ అజాత 

“సీచుంను సేవించువాడు, వ్యర్ణమగు పనులు చేయువాడు, మంచిస్వభా 

పము గల హితుల మాట విసనివాడు, పరులను వరి జేర్చుకొ ని తనవారిని 

ద్వేషించువాడు అగు సరుని భూమి (తోసిపారవేయును.” 

ఖీ ల్ త ఇ న మి అ ఈ 

సత్వం పిరుధ్య లె రీరె రన్యభ్య సా మిచ్చిసి, 

అ+ష్రైభ్యోఒసమర్దెభ్యో మూఢేభ్యో భరతర్షభ. 29 
యట ఓ థి లి ఓ న్ 

అటి నీవు వీధులను వొంచపులతో వగగొని నీచులు, చేతకానివారు, 
ట్ 

వ ల ఇప జ ఇ మ స్ట స్ Ar nm HD us Cd 

మూకలు నగు ఇతిరుంతొ రక్షణము దొందిగ రుబున్నావు, 

కో హి శక్రసమాన్ జ్ఞాతీ నత్మికమ్య మహారథాన్, 

అన్యేభ్య స్తాంణ మాశం సే త్యదన్యో భువి మానవః, 80 

త 

సవారు, మహారథులు అగు తన రులమువారిని వదలని 
జ 

చె 

ఇపు కొక మరి యెవ్యడె వ మానవుడు ఇతరులవంన రక్షణము సంభావించునా ? 

wy ళో + జ జన్మ [ప్రభృతి కౌ నేయా నిత్యం విసికృతా స్వయా, 

నచ తే జాతు కుష్య ని ధర్మాత్మానో హి పాణివాః. శి 

పుట్టినది మొదలుకొని (ప్రతిదినము నీవు కుంతికొడుకులకు కీడు చేసితివి. 
అయినను వారు నీ మం దలుగరు. పాండవులు ధర్మాత్ములు గదా! 

మిథ్యోపచరితా సాత జన్మ వభృ తి బాన్లవాః, 
Sa అక my mM చరక నవి న nt త్వయి సమ్య ద్మహాబాహా ప్రతిపన్నా యళ స్వినః, వల్లి 

“పుట్టిసది మొదలు చుట్టములయిన వారిని సీచపు వనులతో 

మాసగించితిఏ. అయినను కీరికాములగు ఆ పాండపులు నీయందు మంచితనము నే 

వప మిళాం ఉపచరిడాః = మోసగింవబడిరి; 
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త్వయాఒపి (పతిప తవ్యం తథైవ భరతర్షభ, 

స్వేషు బన్గుము ముఖ్యేషు మా మన్యువళ మన్వగా*. రితి 

“భరత శేషా! సీవును అబే వారితో సఖ్యము పొందవలయును. వారు 

సీవారు, దగ్గర చుట్టములు. వారి విషయమున కోపమునకు వశము గాకుము. 

తివరయు కః |పాజ్జ్ఞానా మారంభో భరతర్షభ, 
M౧ అంటి ఖా యి 

ధర్మారా వనురుధ్య నే తివరాసంభవే నరాః, 84 
థి వాంతి ౧ 

చక్కని తెలివిగల వారి (సయత్నము ధర్మము, అర్ధము, కామము అను 

మూడింటి సముదాయముతో కలసియుండును. ఒకవేళ మూడును కలసిరానిదో 

నరులు ధర్మమును, అర్థమును, అయిన అనుసరింతురు, 

పృథక్చ వినివిష్టానాం ధర్మం ధీరో౭నురుధ్యతే, 

మధ్య మోఒర్థం కలిం బాలః కామమే వానురుధ్యతే. లిక 

ఆ మూడింటిని వేరువేరుగా (గహించువారిలో ధీరుడు ధర్మమును, 

మధ్యముడు కయ్యమునకు కారణమైన అర్థమును, బాలుడు కామమును 

అనుసరింతురు. 

ఇనస్టియెః (పాకృతో లోభా ద్ధర్మం వి|పజహాతి యః, 

కామార్థా వనుపాయేన లిప్ఫృమానో వినశ్యతి. 96 

ఇం[దీయములకు లోబడిన సంస్కారము లేని మానవుడు లోభమువలన 

ధర్మమును వదలివైచి నీచకుగు ఉపాయముబతో కామమును, అర్ధమును పొంద 

గోరుచున్న వాడె నగించుచున్నాడు, 

కామారౌ లిహృమానసు ధర్మమే వాదిత శ్చరేత్, 
ళు టీ 

న హి ధర్మా దపెత్యర్లః కామో వాపి కదాచన ల్ 
(wn ఒ MO 

కామమును, అర్ధమును పొందగోరువాడు మొట్టమొకట ధర్మమునే 

సాధింవవలయును. అర్ధము, కామము ఎన్నటికిని ధర్మమును పవలి యుండ 

జొలవు. 

లీక్, అర్థం కలిమి _ కలవామునకు కారణ మగు అర్థమును, 

88. లివృమానః _ పొందగోరుచు; అనుపాయేన _ నీచమగు ఉపాయముచేత ; 
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ఉపాయం ధర్మమే వాహు స్రీవర్గస్య విశామ్సతే, 

లివ్యమానో హి తేనాళు క శేఒగ్ని రివ వర్ధతే. 88 

ధర్మార్గకామముల సముదాయమునకు సరియగు ఉపాయము ధర్మమే 

అని పెద్దలు చెప్పుదురు, అది అంటినవాడు వెనువెంటనే, పొదలో రగుల్కాను 

అగ్నివలె, వృద్ధిసొందును. ' 

సత్వం తాతానుపాయేన లివ్ససే భరతర్షభ, 

ఆధిరాజ్య౦ం మహద్ధిప్తం [(వథితం సర్వరాజసు. 89 

నాయనా! గొప్పది, (ప్రకాశించుచున్నది, రాజులందరు గొప్పగా చెప్పుకొను 
నట్టిది యగు సా[మాజ్యమును నీవు నీచమగు ఉపాయముతో పొందగోరుచున్నావు. 

ఆత్మానం తక్షతి హ్యేష వనం వరశునా యథా, 

యః సమ్యగ్ వ ర్రమానేష మిథ్యా రాజన్ (పవ ర్రతే. 40 

వారి మానమున వారు చక్కగా (బదుకుచున్న వారియందు మోసముతో 

(ప్రవర్షించువాడు; గొడ్డలి అడవిని నరికిన విధముగా, తన్ను తానే నరకు 

కొనును. 

న తస్య హి మతిం ఛిన్ట్యా ద్యస్య నేచ్చేత్ పరాభవమ్, 
ది 

అవిచ్చిన్నమతే రస్య కల్యాణే ధీయతే మతిః. 

పరాభవము చేయరానివాని బుద్దిని పొడు చేయరాదు. ముక్కులుగాని 

హృదయము గలవాని బుద్ధి శుభమైన దానియందే నిలిచియుండును,. 

ఆత్మవా న్నావమన్యేత (తిషు లోకేషు భారత, 

అవ్యన్యం ప్రాకృతం కిక్వోత్ కిము తాన్ పాజ్ఞవర్షభాన్. 41 

బుద్ధిగ లవాడు మూడు లోకములందలి మిక్కిలి సాధారణమైన దానిని 

కూడ తేలికగా చూడరాదు. ఇక (శేష్టులగు ఆ పాండవులను గూర్చి చెప్పనేల? 

40. భిన్యాక్ - లోభము మొదలగు నీచ గుణములతో పాడు చేయరాదు, 
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అమర్గవళ మావన్నో నకి క్రిఖ్లో ద్బుధ్యలే జనః, 

భిద్భే హ్యాతతం సర్యం [ప్రమాణం పశ్య భారత. 42 

అసూయకు లోబడిన జనుడు ఏమియు తెలిసికొనడు. అందరు ఎంతో 

ఆదరించిన కాస్త్రాదుల (సమాణమును వాడు కొట్టి పారవేయును, చూడు! 

(శ్రేయసే దుర్జనా తాత పాణ్ణవెః స సహ సజతమ్, 

తెరి సం ప్రీయమాణ స్వం "సర్వాన్ కామా నవాష్యసి. 48 

బాబూ ! దురనుణను వదలి పాండవులతో కలిసి (బతుకుట సీకు మేలై నది, 
టె 

వారితోకూడి మిక్కిలి తృ ప్రినందు సీవు కోరిన కో ర్కెం నన్నింటిని సొందుదువు. 

పాజ్దవె ర్నిర్మితాం భూమిం భుక్టానో రాజస త్తమ, 

పాఖివాన్ పృష్టతః కృత్వా (త్రాణ మాళంస సేఒన్యతః. 44 

పొండన్సలు కష్టపడి సంపాదించిన భూమిని అనుఖవించుచు, వారిని 

వెనుకకు నెట్టి ఇతరులవలన దరషలు కోరుచున్నావు, 

దుళ్ళాసనే దుర్విషహే కర్ణి చాపి ససొబలే, 

ఏతే మ్యెశ్వర్య మాధాయి భూతి మిచ్చసి భారత, 45 

దుక్నాసనుదు, దుర్విషపబడు; కోర్గుడు, శరుని _ పీరియందు నీ సంపద 

నంతయు నిలిపి నీవు మేలొందగోరుచున్నా వు. 

న చై తే తవ పర్యాప్తా జ్ఞ జానే ధర్మార్థయో సథా, 

విక్రమే చాప్యపర్యా పాః “సాబ్లవాన్ వతి భారత. 46 

సీకు మంచి చెప్పుటకు గాని, ధర్మమును, అర్థమును సాధించుటకు గాని 

వీరు సమర్థులు కారు. పాండవం సెదుర్కొని లావు చూపుటకును పీరు చాలరు. 

లట 

న హీమే సర్యరాజానః పర్యాపాః సహితా స్వయా, 

[కుద్దస్య ఖీమసేనస్య ((పేక్షితుం ముఖ మాహవే, ర్వ 

42. _ అఆతతమ్ _ అవిక వ్యాపి “చిన _ అందరు మన్నించిన 

'ప్రహణమ్మ - లోకమున వేనమున |వసిద్ధమెన జ్ఞానసాధనము; ఛిద్యతే- 
ముక్కలు చేయబడును, ప్రమాణ మార్గమునుం ండి వాడు సర 

సోసననని భావము, 

48. దుర్దనాత్- నిన్నంటియున్న దుర్దనవర్గ్శమును వదలి; పాబ్దవై $.పాండవు 

లతో; సంగ తమి. కూడియుండుట; " శేయః. మేలై నది, 

44. నిర్మితామ్ = రాజుల నందరను గెలిచి వశ పరచుకొ న్నదానిని, 

లం రే నే EA త్ర G క cD 
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గతో రలసివచ్చిన ఈ రాజులందరు యుద్ధమున (కోధము తాల్సిన 

భీమసేనుని ముఖమును చూచుటకై న సమర్గులు కారు. 

ఇదం సంనిహితం తాత సమ్మగం పార్థివం బలమ్, 48 

అయం భీష్మ సథా (దోణః కర్రళ్చాయం తథా కృవః, 
లా ణ 

భూర్మిశ్రవాః సౌమద త్రి రళ్వత్థామా జయ్మదథః, 49 
నాయనా! ఇదిగో రాజు లందరి బలము నిండుగా నిచటనే కూడియున్న ది, 

ఇదిగో ఖీష్ముడు. అదిగో (ద్రోణుడు. ఈయన కర్ణుడు. ఆయన కృపుడు. అళ్లు 
భూరి క్రపుదు, _ బాష్టికుడు, అశ్వత్థామ, సైంధవుడు _ అందరు ఇక్కడనే 
యున్నారు. 

అశకాః సర్య ఏవై తే (పతియోద్ధుం ధనష్టాయమ్, 

అజేయో హ్యర్దునః సంఖ్యే సరై (రపి సురాసురై ః, 

మానుషైర పి గన్ఫర్వై ర్మా యుద్దే చేత ఆధిథాః. 50 

పీరందరు అర్జును నెదుర్కొ..నుటకు సమర్థులు కారు. యుద్ధమున, సర్వ 

దేవతలకు, దానవులకు, మనుష్యులకు, గంధర్వులకు_గెలువరానివాడు. కావున 

యుద్ధమున మనస్సు నిలుపకుము. 

దృశ్యతాం వా పుమాన్ కశ్చిత్ సమే పార్టివే బలే, 

యోా౬ర్హునం సమరే ప్రావ్య స్వసిమా నావజేడ్ గృహాన్. ల్] 

ఈ నిండైన రాజుల బలములో అర్జునుని యుద్ధమున నెదుర్కొని సుఖ 

ముగా ఇంటికి తిరిగి రాగల మగవాని నొక్కని చూపుము. 

కిం తే జనక్షయేణేహ కృతేన భరతర్షభ, 

యస్మిజ్ఞుతే జితం తత్ స్యాత్ పుమానేకః స దృశ్యతామ్. 52 

భరత (శేష్టా! నీవు ఊరక ఇంత జనమును చంపుకొననేల? ఎవనిని 

గెలిచిన నీకు జయము కలుగునో అట్టి అర్జునుని గెలుచు మగవాని నొక్కనిని 
చూపు, 

గల యస్మిన్-ఏ అర్జునుడు; జితే.గెలువబడగా; తే-నీకు; బితమ్-జయము; 

స్యాత్. అగునో. సః-అట్టు అర్జునుని గెలుచు; పుమాన్-ప్తరుషుడు; ఏకః. 

ఒక్కడు; దృశ్యతామ్-కాన వచ్చుగాక। 
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యః స దేవాన్ సగన్గర్వాన్ సయకాసురపన్నగాన్, 

అజయత్ ఖభాణవ[పసే కసం యుధ్యేత మానవః. 58 
a @ న 

ఆ అర్జునుడు ఖాండవము దాడిలో దేవతలను, గంధర్వులను, యక్షులను, 

రక్షస్సులను, నాగులను అందరను గెలిచెను. వానితో పోరు మానవు డివ్వడు? 

తథా విరాటనగరే [హయతే మహదద్భుతమ్, 
ఏకస్య చ బహూనాం చ పర్యాప్తం తన్నిదర్శనమ్. 54 

అశ్లే విరాటనగరమున ఆ ఒక్క_నితో చాలమందికి గొప్ప అబ్బురము 

జరిగెనని వినవచ్చుచున్నది. ఆ నిదర్శనము చాలును, 

యుద్దే యేన మహాదేవః సాషాత్ సంతోషితః శివః, 

తమజేయ మనాధృష్యం విజేతుం జివ్లు మచ్యుతమ్, 

ఆశంససీహ సమరే వీరమర్దున మార్గితమ్, ర్ర్ 

ఎవడు యుద్ధమున సాక్షాత్తు మహాదేపుడగు శివునే సంతోష పెపైనో అట్టి 

ఎవ్వరికిని గెలువరాని, లొంగదీసికొనరాని జయశీలిని, జారుపాటులేనివానిని 

మహాబలవంతుని వీరుని అర్జునుని హోరున గెలువ నుంకించుచున్నావు. 

మద్దింతీయం పునః పారం కః [ప్రార్లయితు మరతి, 
ది థె థి హా 

యుద్ధే (వతీప మాయా న్ల మపి సాక్షాత్ పురన్దరః. 56 

నేను తోడై యుద్ధమున నెదురుగా వచ్చుచున్న అర్జునునితో సాక్షాత్తు 

దేవేం[దుడే అయినను, పోరగోరునా? 

బాహుభ్యా ముద్య హే ద్సూమిం దహేత్ కుద్ద ఇమా; (ప్రజాః, 

పాత్రయే త్రిందివా ద్దేవాన్ యో౭ర్జునం సమరే జయేత్. 57 

యుద్ధమున అర్జునుని గెలుచువాడు చేతులతో భూమిని పెల్టగించును, 

కోపించి (ప్రజల నందరను మాక్చివేయును, స్వర్గమునుండి దేవతల నందరను 

వడ[దోయును, 

పశ్య పృుతాం సథా (థాత్యన్ జ్రాతీన్ సంబన్టిన సథా, 

త్వత్కృృతే న విన శ్యేయు రిమే భరతస తమాః. 58 



- లశ శ్రీ మహాభారతము 

చూడు, ఇటనున్న వారందరు నీకు కుమారులు, తమ్ములు,దగ్గర చుట్టములు 

' మరియు నీతో ఏదో నంబంధము గలవారు భరతవంశమున పుట్టిన ఈ గొప్ప 

వారందరు సీకై చావకుందురు గాక! 

అసు శేషం కౌరవాణాం మా వరాభూ దిదం కులమ్, 
అల్ల, అప ళీ వ్ కులఘ్న ఇతి నోచ్యేథా నష్టకీ ర్తి ర్నరాధివ. 59 

కౌరవులు మిగిలియుందురు గాక ! కలము రూపుమాసి పోకుండుగాక ! 

నిన్ను కులనాశకుడని అనకుందుదు గాక: నీ కీర్తి నశింవకుండును గాక! 

త్యామేవ స్థాపయిష్య ని యౌవరాజ్యే మహారథాః, 

మహారాజ్యేఒపి పితరం ధృతరాష్ట్రం జనేశ్వరమ్. 60 

మహారథులై న పాండవులు నిన్నే యువరాజపదమున నెలకొల్పుదురు. 
అద్దీ నీ తండ్రియగు ధృతరాష్ట్రునే మహారాజ్యమున (ప్రభువుగా నిల్పుదురు, 

మా తాత (శ్రీయ మాయా నీ మవమంస్నాః సముద్యతామ్, 

అర్థం _పదాయ పార్టేభ్యో మహతీం శ్రియ మాస్నహి. 61 

బాబూ ! (ప్రీతితో లేచి నీవైపు వచ్చుచున్న సిరిని చీదరింపకు ము. కుంతి 

కొడుకులకు సగము రాజ్య మిమ్ము. సీను మహాసంపద ననుభవింపుము, 

పాబ్దువెః సంశమం కృత్వా కృత్వా చ సుహృదాం వచః, 

సం పీయమాణో మితై శ్చ చిరం భదా ణ్యవాప్స్యసి, 

పాండవులతో కాంతి పొంది, మంచి మననుగల వారిమాట మన్నించి, 

మితులతో సుఖ మనుభవించుచు చిరకాలము భ[దములు పొందగలవు. 

ఇతి (ీమహాభారతే ఉద్యోగ పర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

భగవద్వాక్యే చతుర్వింశత్యధిక శత త మో౬ఒధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున భగవద్యానపర్వమున 
భగవద్యాక్యముగల నూటయిరువదినాలుగవ అధ్యాయము. 

ha ట్రీ 0 de 



పజ్బువింశత్యధిక శతత మో ఒధ్యాయః 

నూటయిరువదియైదవ అధ్యాయము 

ఫీష్మదోణ విదుర ధృతరాష్ట్రక రకం దుర్యోధన ప్రబోధనమ్, 
ఫీష్మద్రోణవిదురధృ తరాష్ట్ర9 లు దురోధనున కు చేసిన బోధ. 

వై శమ్పాయన ఉవాచ-వై శంపాయను డిట్లు చెప్పెను. 

తతః శాన్త్లనవో భీష్మో దుర్యోధన మమర్షణమ్, 
కేశవస్య వచః (శుత్వా (ప్రోవాచ భరతర్షభ. 1 

అంత శంతనుకుమారుడు భీష్ముడు (శ్రీకృష్ణుని మాట విని చిరాకు పడు 

చున్న దుర్యోధనునితో ఇట్లు నొక్కి చెప్పెను. 

కృషేన వాక్య ముకో2_సి సుహృదాం శమ మిచ్చతా, 

అన్వపద్యస్వ తతాత మా మన్యువళ మన్వగాః. వి 

నాయనా! తన నెచ్చెలుల కందరకు శాంతి కూర్చగోరి శ్రీకృష్ణుడు నీకు 

ఉపదేశము చేసెను. కోపింవకుము, 

అకృత్వా వచనం తాత కేశవస్య మహాత్మనః, 

(శేయో న జాతు న సుఖం న కల్యాణ మవాప్స్యసి. 8 

మహాత్ముడగు తవు, డు చెప్పినది చేయవేని ఎన్నటికిని [శేయమును, 

సుఖమును, శుభమును పొందజాలపు. 
ధర్మ్య మర్థ్యం మ బాహు రాహ త్యాం తాత కేశవః, 

తదర్గ మీదన. స్వ మా రాజ స్నీనశః (ప్రజాః. 4 

ఆ మహాబాహుడు కేశవుడు ధర్మమును, ఆర్థమును సాధించు మాట 

సీకు బోధించెను. ఆ విషయమును (౧హింపుము. ఊరక (పజలను చంపు 

కొనరుము, 

4. మా నీవని - నాశనము చేయవలదు. 



కిశ్తర్రి శ్రీ మహాభారతము 

జ్వలితాం త్వ మిమాం లక్ష్మీం భారతీం సర్వరాజసు, 

జీవతో ధృతరాష్ట్రస్య దౌరాత్మ్యా [దృంశయిష్య సి. ర్ 

రాజులందరిలో మిక్కిలి వెలుగొందుచున్న యీ భరతవంళము వారి 

మహాభాగ్యమును ధృతరాష్ట్రుడు (బదికియండగ నే దుష్టబుద్ధివె పాడుచేయు 

చున్నావు, 

ఆత్మానం చ సహామాత్యం న ప్కుతభాతృబాన్థవమ్, 

అహ మిత్యనయా బుద్ధ్యా జీవితా ద్భ9ంశయిష్యసి, G 

నిన్ను, సీవారిని, నీ కొడుకులను, తమ్ములను, తక్కిన బంధువులను 

“నేను మొనగాడ" నను బుద్ధితో జీవితము నుండి తొలగింవబోవుచున్నావు. 

అతి క్రామన్ కేశవస్య తథ్యం వచన మర్గవత్, 

పితుశ్చ భరత శేష్ట విదురస్య చ ధీమతః, 7 

మా కులఘ్నః కుపురుషో దుర్మతిః కావథం గమః, 

మాతరం పితరం చైవ మా మద్దీః కోకసానరే, 8 

భరత |శ్రేషుడా! కేశవుడు ఉన్నదున్నట్లు [ప్రయోజనము కలుగునట్టుగా 
చెప్పిన మాటను, తం|డిమాటను, బుద్ధికాలియగు విదురుని వలుకును పాటింపక 

దుష్టబుద్ధివి నీచుడవునై , కులనాశకుడవు కాకుము. చెడు తోవ పట్టకుము, తల్లిని, 

తం్మడిని కోకమనెడు సము[దములో ముంచిచేయకుము. 

అథ (దోజోఒ్మబవీత్త్మత దుర్యోధన మిదం వచః, 

అమర్షవళ మాపన్నం నిశ్వస నం పునః పునః. 9 

తీ వమగు కోపముతో కుతకుతలాడిపోవుచు మాటిమాటికి బుసకొట్టు 

చున్నట్లు నిటూర్పులు పుచ్చుచున్న దుర్యోధనునితో (దోణాచార్యు డట నిట్లు 

పలికెను. 

ధర్మార్థయు క్రం వచన మాహ త్యాం తాత కేశవః, 

తథా భీష్మః శా ననవ సజ్తుషస్వ నరాధిప. 10 

8. మా_మా భూః _ కావలదు. 

10, జుషస్వ - సంతోషముతో మన్నింపుము. 



భగవద్యాసపర్వము §49 

రాజా! శ్రీకృష్ణుడు నీకు ధర్మమును, అర్థమును కూర్చెతు మాప చెప్పెను, 
ణా థి 

SS Me అపి! కు దం ఏద వనిశెను. : wa అమే శంతనుపు[త్రుడు భీష్మడును పలికెను. దానిని మన్నింపుము, 

(పాజ్లా మేధావినౌ దానా వర్షకామౌ బహ్ముశుతౌ, 
వ — క 

ఆహతు స్వాం హితం వాక్యం తజ్జుషస్వ నరాధిప, 11 

గొప్ప భావుకులు, (ప్రతిభ కలవారు, ని(గహశ క్తి కలవారు, నీ (వయో 

జనము కోరుచున్న వారు, గోప్ప శా స్ర్రజ్ఞానము గలవారు, అట్టి ఆ యిరువురు 

సీకు హితమైన మాట చెప్పిరి. దానిని మన్నింపుము. 

ఇక అద్య ఇ ఈ. అద స్ Nara అనుతిష్ట మహా ప్రాజ్ఞ కృష్ణ భీష్మ యదూచతుః, 

మా వచో లఘుబుద్దీనాం సమాస్థా స్యం వరంతవ, 

మాధవం బుద్ధిమో హేన మాఒవమంస్థాః వరంతవ, 12 

కృష్ణభిమ్మలు చెప్పినదానిని చేయుము, ఆల్పబుద్ధులమాట పై సీసీ నిలువ 

వలదు. బుద్ధితక్కు.వతనముతో మాధవుని అవమానింవకుము. 
లు 1 ఇల్లి అమీ సామ బీ జ య 

యే త్వాం (పోత్సాహయ న్యెఠే నెలే కృత్యాయ కర్తిచిత్, 

వైరం వరేషాం (గ్రీవాయాం |వతిమోక్య ని సంయుగే. 18 

నిన్ని పుడు ఎగ సన్న దోయుచున్న వీరందరు ఎల్లి వేళల పనికిమాలిన 

వారు, యుద్ధమున పగతీర్చుపనిని మావంటివారి మెడకు చుట్టి తప్పుకొందురు. 

మా జీఘనః |ప్రజాః సర్వాః పుత్రాన్ (భాత్యూం సథైవ చ, 

వాసుదేవార్డునా యత విద్యజేయా నలం హి తాన్, 14 
ఎ ధే 

[పజల నందరను చంపుకొనకుము. అటే కొడుకులను, తమ్ములను 

చంవపకుము.వాసుదేవుడు అర్జునుడు గల పొంతప్పలు గెలువరానివారని ఎరు గుము. 

మాలా ము Wf అధ అట దో Wh క ఎతబ్చైవ మతం సత్యం సుహృద్ £ కృష్ణనీష్మయో శ 

“యది నాదాస్య సే తాత పళ్చాత్తప్ప్యసి భారత. 15 

18. ఏలే. ఈ క్రర్దాదులు; వరేషామ్.-ఇతరులగు మావంటివారి, (గీవాయామ్ _ 

మెడయందు; (పఠిమోక్య న్తే - చుట్టబెట్టుదురు. 
అలీ రు రు 

14. మా జీఘనః - చంపకుము; య[త - ఎందుండిరో; తాన్ _ వారిని; 

అజేయాస్ _ జియింవరానివారనిగా; పెద్ది - ఎపగుము; అంప్-చాలును, 



శీక0 (శ్రీ మహాభారతము 

ఈ కృష్ణథీష్మలు సీకు కొవంసిసవారు. వారు తలచునవ సత్యము, దానిని 

పట్టించుకౌ నవేని తుదికి పళ్చాత్తావ వడుదును. 

యథో కం జామదగ్న్యేన భూయానేష తతో౭౬ర్జునః, 

కృష్ణో హి దేవకీపుతో దేవై రపి సుదుఃసహః, 

కిం తే సుఖపియేజేహ (పో కేన భరతర్షభ, 16 

వరపరాముడు చెప్పినట్లు అర్జునుడు చాల గొవృవాడు. దేవకీప్యుతుడగు . 

శ్రీకృష్ణుని దేవతలందరు కూడియు తాళజాఐరు. ఇట్టియెవ నీకు హితము,[పియము 

చెప్పి యేమి లాభము ? 

ఏత త్తే సర్వ మాఖ్యాతం యథెచ్చసి తథా కురు, 

నహి తా ముత్సహే వకుం భూయో భరతస తమ. 17 

రాజా! నీకు చెప్పవలసిన దంతయు చెప్పితిని. నీ యిషము వచ్చినట్లు 
లు pI 

చేయుము. తిరిగి నీకు ఉపదేశము చేయనొల్తను. 

వైశమాయన ఉవాచ _ వెశంపాయను డిట్టు చెప్పెను, 

తస్మిన్ వాక్యా నరే వాక్యం క్షతాపి విదురో2.బవీత్, 

దుర్యోధన మభిపేక్య ధా ర్రరాష్ట్ర్ర మమరణమ్ు, 18 
—~ © ల్న 

[(దోణుడు పలికిన తర్వాత కోవముతో చిరచిరలాడుచున్న ధృతరాష్ట్రుని 

కొడుకు దుర్యోధనుని గాంచి విదురుడును ఇట్లు వలైవెను, 

దుర్యోధన న శోచామి త్యామహం భరతర్షభ, 
చె 

ఇమౌ తు వృద్దొ కోచామి గాన్టారీం పితరం చ తే. 1౪ 

దుర్యోధ్రనా! నిన్ను గహాది? కాదయ్యా, ఈ ముదునలులు గాంధారిని సీ 

తం|డిని గూర్చి ఏడ్తును. 

యా వనాథా చరిష్యెథ త్వయా నాథేన దుర్చుదా, 
ral 2 Gs Ta అల్లి దాం లు బా హతామాత్యా లూనవణా వివాజజౌ. 20 రు (ఆ 

యా! వయ్య న వం నన యం ద (= : 16, సుఖ[పయణ - సుఖమ్ - హితమును కూర్చునద్; (పెయమ్ _ న్యాయ 
ముతో కూడినది కనుక (పీయమైనది; అట్టి (పో కేన _ మాటబేత; తే 

(Ast Car] j= 

(3 డా pn 
మూఢుడవగు “వ; కిక్ [ప అ షం షె a mm 

హాజన మమి? ఏవఐటివానికి హితము 

ఖా 



భగ వద్యానపర్వము 851. 

వీరిద్దరు దుష్టుడ వగు నీవు రక్షింపవలసినవాశవు కాగా మిత్రులు, 

అత్మీయలు. చావగా రెక్కలు తెగిన వతులవలె దిక్కుమాలి తిరుగుదురు. 

భిక్షుకౌ విచరిష్యేతే శోచనా పృథివీ మిమామ్, 

కులఘ్న మీదృశం పానం జనయిత్వా కుపూరుషమ్. 21 

కులమునకు చిచ్చు పెట్టు నిట్టి పాపాళ్ముని, నీచుని కన్న కారణమున 
ఏ ట wu 

గుండెలు బాదుకొనుదు, బిచ్చ మెత్తుకొ నుచు భూమి పె తిరుగుదురు, 

అథ దుర్యోధనం రాజా ధృతరాష్ట్రో ఒభ్యభాషత, 

ఆసీనం (భ్రాతృభిః సార్ధం రాజభిః వరివారితమ్. 22 

పిమ్మట సోదరులతో పాటు తనకిష్టులగు రాజులు చుట్టును కొలిచియన్న 

దుర్యోధనునితో ధృతరాష్ట్ర డిట్టు వఖి౭౩ను, 

దుర్యోధన నివోదేదం శౌరిణో కం మహాత్మనా, 

ఆదత్స్య శివమత్య న నం యోగ శేమవ దవ్యయమ్. 29 

దుర్యోధనా! మహాత్ముడగు అరి పలికినదాసిని పొటింపుము. అది 

శుభమును కూర్చునది. మనకు యోగ షెమములను కూర్చుసది. శాశ్వతముగా 
సుఖమును గూర్చునది 

అనేన ప్ సహాయేన ర్చ నాక్టిష్టక ర్మ 

ఇష్టాన్ సర్వానభ్మిపాయాన్ (పాప్ఫ్యామః సర్వరాజసు. 24 

డ్ర్ 

+ Wout య హ్ | 8 అం అనల, లం ల లా 1 సుఖముగా సర్వకార్యములు తీర్చు శ్రీకృష్ణుడు తోడైయుండగా. కోరిన 

కోర్కె లన్నింటిని రాజు ఎందరనుంక పొందగలము. 

Wu 

వారికి మము నొనగ సుఖమ్ ౪ 1 మార్గము] J (పవ రంప. 



852 

వాసుదేవేన తీరైన తాత గెచ్చస్వ సంశమమ్, 

కాల్మపా:ప మిదం మన్నే మాం త్యం దురోధనాతిగాః. 2G 

వాసుదేవుడను ఉపాయముతో నాయనా ! శాంతి పొందుము. ఇది యీ 

కాలమునకు తగినదని నా భావము. దుర్యోధనా ! దీనిని మీరవలదు, 

శమం చేద్యాచమానం త్వం (ప్రత్యాఖ్యాస్యసి శేశపమ్, 

త్వదర్ల్వ మభిజల్పనం న తవా స్యపరాభవః 27 
థి _ 

కాంతిని బుజ్జగించి యడుగుచు నీకై మాటి మాటికి పెక్కువలుకులు పలుకు 

చున్న శ్రీక్సషుని కాడందువేని సీకు జయ మనుమాట కలుగదు. ఎ రొ 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

ఖీష్మాదివాక్యే పంచవింశత్య ధికశ తత మోఒ౬ధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున భగవద్యానపర్వమున 

భీష్మాదులవాక్యము గల నూటయిరువదియైదవ అధ్యాయము. 

క్స్ de ఉక్ జ సా! బది, తీర్టేస - దాటించు నుపాయముతో. 

27,  అవరాభవః _ జయము, 



షడ్వింశత్యధికళ తత మోఒధ్యాయః 

నూటయిరువదియారవ అధ్యాయము 

ఫీష్కదోణాభ్యాం పునర్జుర్యోధనన్య (ప్రబో ధన మ్, 

ఫీష్మ(దోణులు మణల దుర్యోధనునకు హితము చెప్పుట. 

వె శ మాయన ఉవాచ-వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

ధృతరాష్ట్రవచః (తుత్వా ఖీష్మదోణా సమవ్యథా, 

న్ దుర్యోధన మిదం వాక్య మూచతుః బాసనాతైగమ్, ణా 

ధృతరాష్ట్రుని మాట విని ఖీష్మదోణులు ఒక్కవిధముగా మనసున 

దుఃఖము పొందుచు మాట వినని దుర్యోధనునితో నిట్లు పలికిరి. 

యావత్ కృష్ణావసన్నద్దౌ యావ తిష్షతి గాభివమ్, 
x) ఖు — ధ్ర G : 

యావద్ద్ధొ మో న మేధాగ్నా జుహోలీహ ద్విషద్బలము. 

యావన్న | పేక్షతే |కుద్దః సేనాం తవ యుధిషిరః, 
థి ® 

(హీనిషేవో మహేష్వాస సావ చ్చామ్యతు వైశసమ్, త్రి 

కృష్ణులు యుద్ధమునకు సిద్ధము కాకమున్నే, గాండీవము నిలిచియున్న 

పుడే, ధౌమ్యుడు యుద్ధమను అగ్నిలో శత్రువుల సేనను (వేలర్వక ముండే, సహ 

జముగా మెత్తనివాడు గొప్పధనుఃపండితుడు అగు యుధిష్టిరుడు (కోధము 

వహించి నీ సేనను చూడక ముందే యీ వైరము అణగుగాక ! 

ప్ 

2, మేధాగ్నౌ - మేధ మనగా యజ్ఞము ; యుద్ధము పేర్ణన్నియు యజ్ఞము 

నకును వ ర్రించునని యాస్కాచార్యులు - “యాన్యేవ సం[గ్రామనామాని 

తాని యజ్ఞనామాసి" - కొవున మేధాగ్ని యనగా యుద్ధమనెడు అగ్ని- 

దానియందు. 

8. వైశసమ్ _ వైరము. 
SMB.28 (11) 



క5్ఉ భీ మహాభారతము 

ల డి అద 2 యావ న్న దృశ్యతే పార్థః స్వేఒవ్యనీకే వ్యవస్థితః, 

భీమసేనో మహేష్వాస సావచ్చామ్యతు వై శసమ్. 4 
తనసేనయందే నిలదొక్కుకొని గొప్ప ధనువుగల భీమసేనుడు కానరాక ' 

ముందే ఈ వగ చల్లారుగాక ! 

యావన్న చరతే మార్గాన్ పృతనా మభిధర్షయన్, 

భీమసేనో గదాపొణి సావత్ సంశామ్య పాణావెః. 5 

మన సేనను తల్లడిల్ణజేయుచు గద చేత బట్టిన భీమసేనుడు సేనదారులలో 

విచ్చలవిడిగా తిరుగక ముందే పాండవులతో కాంతి పొందుము. 

యావన్న శాతయ త్యాజౌ శిరాంసి గజయోధినామ్, 

గదయా వీఠ ఘాతిన్యా ఫలానీవ వనస్పతేః. 8 

యుద్ధమున ఏనుగులపైనుండి పోరు యోధుల తలలను వీరులను పరి 

మార్చు గదతో, పంఓకాలములో చక్కగా వండిన చెటనుండి పండ్లను వత్, 
లు (36) 

రాలగొట్టకముందే యూ వగ అణగుగాక! 

నకులః సహదేవశ్చ ధృష్టద్యుమ్నశ్చ పార్షతః, 

విరాటశ్చ శిఖల్డీ చ ౭ శుపాలిశ్చ ద౦శితాః. 7 

యావ న్న వవిళ న్యేతే నక్రా ఇవ మహార్లవమ్, 
కృతాస్తాః క్నివ మస్య న సావచ్భామ్యతు వై శసమ్. 8 

ఆస్త్ర విద్యలో ఆరితేరినవా రగు నకులుడు, సహదేవుడు, ధృష్టద్యుమ్నుడు; 

(దుపదుదు, విరాటుడు, శిఖండి, శివపాలుని కొడుకగు సహదేవుడు చక్కగా 
అలంకరించుకొని బాణములు కుప్పలు తెప్పలుగా గుప్పించుచు మొసళ్ళు మహో 

సము[దమును చొరవారినట్లు మన సేనలోనికి (పవేశింపక ముందేయీ వగ 
ఆణగగాక, 

యావన్న సుకుమారేషు శరీరేషు మహీక్షితామ్, 
గార్భగివత్రాః పతన్ఫు|గా సావ చ్భామ్యతు వైశసమ్. 9 

రాజుల సుకుమారశ రీరములయందు మిక్కిలి వాడిగల (గద రెక్కల 
జాణములు పడకమున్నే ఈ పగ తీరును గాక! ° 



భగ వద్యానపర్వము తిర్ల్ 

నోరస్సు యావ ద్యోధానాం మహేష్వాసై ర్మ హేషవః, 

కృతా స్తె9ః శవ మస్యద్భి ర్దూరపాతిభి రాయసాః, 10 

అభిలత్ష్యై ర్నిపాత్య నే తావచ్చామ్యతు వైళసమ్. 11 

గొప్ప ధనువులు గలవారు, ఆస్త్ర్ర విద్యలో ఆరితేరినవారు, వెంట వెంట 

బాణమును విరజి ఎశ్రచున్నవారు, బాలదూర మున నున్న గురిని కూడ 

కొట్టగలవారు నగు వీరులు మన యోధుల రొమ్ములపై ఉక్కుబాణములు 

గుష్పింపరముందే యీ వగ చల్లారునుగాక! 

అభివాదయమానం త్వాం శిరసా రాజకుద్జురః, 

పాణిభ్యాం ద్రతిగ్ళహాతు ధర్మరాజో యుధిషిరః. 12 
ణి గౌ 

రాజులలో (వుడు, ధర్మరాజు అగు యుధిష్టిరుడు శిరస్సుతో (మొక్కు 

చున్న నిన్ను రెండు చేతులతో పట్టి ఎదకు పాత్తుకొనుగాక! 

ధ్యజాజుుశవతాకాజ్బ_౦ దక్షిణం తే సుదక్షిణః, 

స్కన్లే నిశ్నిపతాం బాహుం శా నయే భరతర్షభ. 18 

మిక్కిలి సమభావము, సామర్థ్యము గల ఆ ధర్మరాజు ధ్యజము, 

అంకుశము, పతాక అను రేఖలుగల తన రుడిచేఠిని, భాంలికొరరు నీ భుజము పై 

(పేమతో నిలుపుగాక! 

రత్నొషధిసమేతేన రత్నాజ్ఞులితలేన చ, 

ఉపవిష్టస్య వృష్టం లే పాణినా వరిమార్గతు. 14 
(o) © | 

ధర్మరాజు రత్నములు పొదిగిన ఉంగ రములు గలదియు, రక్నములవలె 

ఎ్మరని సైభాగము గలదియు ఆగు చేతితో కూర్చున్న సీవీపు నిమురుగాళ! 

14. రత్నాషధిసమేతేన - రత్నములు పొదిగిన ఓషధి లతలవలె | వేళ్ళకు 
చుట్టుకొనును గావున రత్నొషథి యనగా ఉంగరము, ఆదిగల, “రత్నా 

బన్టసమేతేన అను పాఠము మేలైనది. “ఆబస్థో దృథబస్థే స్యాత్ 
(పేమాలంకార యో రపి" అని విశ్వకోశము, అదింధి మనగా అలం 

కారము-రత్నా లంకారములు గల, లేక రత్నములతో (పేమతో కూడిన 

అని అర్గము. రత్నా ంగుశితలేన _ రత్నములవతె ప్టైనైన (హూ 

సెభాగములుగ అ దానిచేత; 
లు. 
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శాలస్క నో మహాబాహు స్వాం స్వజానో వృకోదరః, 
G ar 

సామ్నా ఒ౬భివాదతాం చాపి శా నయే భర తర్షభ, 15 

సాలవృక్షమువంటి దేహము, పొడవైన బలముగల చేతులు గల 

వృకోదరుడు నిన్ను కౌగిలించుకొనుచు నీతో (ప్రేయవాక్యములు పలుకుగాక! 

'అర్జనేన యమాభ్యాం చ |త్రిభి స్తై రభివాదితః, 
మూర్ని తాన్ సముపాఘాయ | పేమాభివద పారివ. 16 

q లి యి ॥ 

అర్జునుడు, కవలలు నిన్ను కొనియాడుచుండగా వారి తలలను 

మూర్కొని ప్రేమతో మంచి మాట లాతుము. 

దృష్ట్వా త్వాం పాణ్లవై ర్వీరై (రృాతృభిః సహ సంగతమ్, 

యావదాననజా[హూణి |ప్రముజ్బాను నరాధిపాః, [7 
(a వాతి . 

పీరులు, సోదరులు అగు పాండవులతో కలసిపోయిన నిన్ను జూచి రొజు 

లందరు ఆనందబాష్పములు కురియుదురు గాక! 

ఘుష్యతాం రాజధానీమ సర్వసంపన్మహిక్షితామ్, 

పృథివీ (వాతృభావేన భుజ్యతాం విజ్వరో భవ, 18 

రాజులందరి రాజధానులలో పాండవకౌ రవుల (పీతి ఘోషింవబడుగాక'! 

అన్నదమ్ముల స్నేహముతో ఈ భూమిని మీరు అనుభవింపుడు. నీకు మనోవ్యాధి 
లేకుందు గాక! 

ఇతి గ్రీమహాభార తే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

భీష్మ దోణవా క్యే షడ్వింశత్యధిక శతత మో౬ధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభార తము ఉద్యోగ వర్యమున భగవద్యానపర్వమున 

భీష్మ ్మదోణ వాక్యము గల నూటయిరువదియారవ అధ్యాయము. 

et 0 ఫా 

15. స్వజానః య కౌగిలించుకొనుచున్న వాడై. 

13. సర్యసంపర్ _ ఒకరియం దొకరికి గల పీతి, 



స ప్రవింశత్యధికశతత మో ఒధ్యాయః 
నూటయిరువదియేడవ అధ్యాయము 

శ్రీకృష్టం (పతి దుర్యోధన సో తరం, పాణ్ఞ వేథ్యో రొజ్యం. 

న.దదా మీతి నిశృ్వయ(ప్రకటనమ్, 

శ్రీకృష్ణునకు. దుర్యోధనుడు బదులు చెప్పుట, పాండవులకు 
రాజ్య మీనని తెగేసి చెప్పుట, 

వైశమృాయన ఉవాచ - వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

(శుత్వా దుర్యోధనో వాక్య మ[పియం కురుసంసది, 

(వత్యువాచ మహాబాహుం వాసుదేవం యశస్వినమ్. 1 

"కురుసభలో |ప్రియముకాని మాట విని దుర్యోధనుడు కీర్రిళలియ,; 
మహాబాహువు నగు (శ్రీకృష్ణున కిట్టు బదులు పలికెను. 

'వసమీక్య భవా నేత ద్వక్తు మర్హతి కేశవ, 
మామేవ హి విశేషేణ విభాష్య వరిగర్హ సే. లి 

కేశవా! నీవు అన్నియు బాగుగా పరిశీలించి పలుకవలయును. పెద్దగా 

నన్నే చెడ్డమాఓలు పలికి నిందించుచున్నావు. 

భ క్రివాదేన పార్థానా మకస్మా న్మధుసూదన, 
భవాన్ గర యతే నిత్యం కిం సమీక్ష్య బలాబలమ్, §ీ 

పొ బ్ర 

కుంతి కొడుకుల భ_రిమాటలు పట్టుకొని కొరణములరే యే వాచమునందలి 

బలాబలములు చూడకయే నిత్యము నన్ను నిందింతుపు. 

భవాన్ తతా చ రాజా వా౬ప్యాచార్యో వా పితామహః, 

మామేవ పరిగర నే నాన్యం కజ్బున పారివమ్. h 
భర స (థి 

లి, (ప్రసమీక్ష్య = విచారించి; విభాష్య - కఠినముగా పలికి, 
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సీవు, విదురుడు, రాజు, ద్రోణాచార్యుడు, తాత - మీరందరు, మరి 

యెవ్యరిని పట్టించుకొనక నన్నే తిట్టుదురు. 

న చాహం లక్షయే కజ్బో ద్వ్యభి చార మిహాత్మేన 

అథ సర్వే భవన్లో మాం విద్విష ని సరాజకాఃః 5 

నేను న్యాయము తప్పిన దేమియు నాయందు నాకు కానవచ్చుట లేదు. 

కాని మీ రందరురాజులతోపాటు నన్ను కక్క_సించుకొనుచున్నారు. లః 

న చాహం కళ్ళి దత్యర్థ మవరాధ మరిన్షమ, 

విచి నయన్ (పవళ్యా మి సుసూక్ష్మమపి కేశవ. ల గి 

కేశవా! ఎంత ఆలోచించినను నేను చేసిన తప్పు ఇసుమంతయు నాకు 

కొనరాకున్నది. 

[పియాభ్యుపగతే ద్యూతే పాణ్ణవా మధుసూదన, 

జితాః శకునినా రాజ్యం త|త కిం మమ దుష్కృతమ్. 7 

| (పీతితో కైకొన్న జూదమున పాండవులు శకునితో రాజ్యమును 

కోల్పోయిరి. అందు నా పొవమేమి; 

యత్పున ర్హ౦విణం కిజ్బో తతాజీయ న పాబ్దవాః, 

తేభ్య ఏవాభ్యనుజ్ఞాతం త తదా మధుసూదన, 8 

ఇక పాండవులనుండి మేము గెలిచిన ధన మంతయు అప్పుడే అక్కడనే 

వారి కిచ్చివై చితిమి, 

ఆపరాధో న చాస్మాకం యతే హ్యకైః పరాజితాః, 

ఆజేయా జయతాం (శ్రేష్ట పార్థాః ప్రవాజితా వనమ్. 9 

వారు పాచికలలో ఓడిపోయిరి. అందు మా తప్పేమియ లేదు. జయశీలు 

రలో (శేష్టుడవగు కృష్ణా ! వారు ఎవ్వరికిని గెలువరానివారు గదా! కావున 

వనములకు తోలితిమి. 

ర్. వ్యభిచారమ్ - న్యాయము తప్పినదానిని; 
త్ ల్లీ Bp wt ళ్ 7. (పియ - అభ్యుపగతే _ |పీకితో ఇష్టపడి (గ్రహించిన; ద్యూతే _ 

జూదమున; 
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కేన వాహ్యపవాదేన విరుద్ధ్య న్యరిభిః సహ, 

అశకాః పాబ్లవాః కృష (పహృష్టాః (వత్యమి[తవత్, 10 

ఏదో నెపముతో శ క్రిలేని ఆ పాండవులు మాపగవారితో గూడి మాతో 

వైరము పెట్టుకొనుచున్నారు. పగవారివలె పొంగిపోవుచున్నారు. 

కి మస్మాభిః కృతం తేషాం కస్మిన్ వా పునరాగసి, 

ధా ర్రరాష్ట్రా9న్ బిఘాంస ని పాణవాః సృజ్ఞాయెః సహ సహ 11 

మేము వారికి చేసిన దేమి? ఏ పాపము చూపి పొండవులు సృంజయలతో 

కలసి ధృతరాష్ట్రని కొడుకులను చంపగోరుచున్నారు ? 

న చాపి వయ మ్యుగేణ కర్మణా వచనేన వా, 

 వభష్టాః [పణమా మేహ భయా దపి శత|కతుమ్. 12 

ఏదో ఘోరమగు కార్యముతోడనో, మాటతోడనో మేము సీరుకారి 

పోయి భయము వలన దేవేం[దునకై నను (మొక్కము. 

“నచ తం కృష్ణ పశ్యామి వృతధర్మ మనుష్షితమ్, 
' ఉత్సహేత యుధా జేతుం యో నః ఫతునివర్హణ.. 18 

మనలో క (తియధర్మ మును పాటించువా డెవడ్డె న యుద్ధ మున పరులను 

గెలువ నుత్సహింపని వాడు నాకు కానరాడు. సీవును శత్రువులను పరిమార్చు 

వాడవే గదా! 

న హి భీష్మకృవ[దోణాః సకర్షా మధుసూదన, 

దేవై రపి యుధా జేతుం శక్యాః కిముత పాణ్లవెః, 14 

నీమ్మడు, (దోణుడు, కృపుడు, కర్ణుడు అనువారిని దేవతలు కూడ 
యుద్ధమున గెలువజాలరు. పొండవులమాట చేప్పనేల? 

స్వధర్మ మనువశ్యన్లో యది మాధవ సంయుగే, 

అ స్తేంణ నిధనం కాలే (పాప్స్యామః స్వర్గ మేవ తత్. 15 

ఒకవేళ మా ధర్మమును పాటించి యుద్ధమున ఆయుధముతో తగు 

కాలమున మరణమే సొందెన మనుకొనుము. అది స్వర్గమును కూర్చునడియే 

గదా! 

ముఖ్య శ్రవెష నో ధర్మః క త్రియాణాం జనార్దన, 

యచ్చయీ మహి సంగామె శరతల్పగతా వయమ్, 18 
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మేము యుద్ధమున బాణముల: పాన్పుపై పె నిదింతుమేని., యది ది క్షత్రియుల 

"మగ మాకు (పధానమగు ధర్మమే కదా! 

'తే వయం వీరశయనం (పాప్ప్యామో యది సంయుగే, 

అ[పణమ్యైవ శ|తూణాం న నస్తప్మ్యని మాధవ. - 17 

పగవారి కాళ్ళకు [మొక్క.క మేము పోరిలో వీరశయనము పొందుదుమేని 
మమ్ము ను గూర్చి ఎవ్వరును దుఃఖపడరు. 

కళ్చ జాతు కులే జాతః క్ష[త్రధర్మేణ వ ర్రయన్, 

భయాద్ వృత్తి తిం సమీత్ష్యైవం (పణమే దిహ కర్త చిత్. 18 

ఉ త్తమకులమున పుట్టి కృతియధర్మమును పాటించచున్నవా డెవ్వడైన 

ఎన్నడైన (బదుకుతెరువును చూచుకొని భయము వలన వరునకు (పణమిల్దునా? 
ఉద్యచ్చేదేవ న నమే దుద్యమో హ్యేవ పొరుషమ్, = 
అప్యపర్వణి భజ్యేత న నమేదిహ కర్పి చిత్, , 19 

“మానవుడు ప్రయత్నము చేయనే వలయును. ఉద్యమమే పౌరుషము. 
సంధ్రర్భము కాకున్నను తెగతెంపులు చేసికొనవలయును.. కాని యున్నడును 
పరులకు (మొక్కరాదు”, + 

ఇతి మాతజ్లవచనం పరీప్స ని హితేప్పవః, 

ధర్మాయ చైవ |ప్రణమేద్ (దాహ్మణేభ్యశ్చ మద్విధః. 20 
అను మాతంగముని వచనమును హితము కోరువారు పట్టుదురు, ధర్మము 

కొరకై నచో నావంటివాడు (బహ్మజ్ఞానము గలవారికి (మొక్కును. 

అచినయన్ కో దన్యం యావజ్జీవం తథాచరేత్, 
ఏష ధర్మః క్షత్రియాణాం మత మేతచ్చ మే సదా, 21 

19. ఉద్, యచ్చేడ్, ఏవ _ మానవుడు (పయత్నము చేయుచునే యుండవల 
యును. పౌరుషమ్ _ అదియే మగతనము; అపర్వణి - సంద ర్భము 
కాకున్నను “వ పర్య స్యాదుత్సవే (గంథౌ (పస్తావే లక్షణా న నరే' అని విశ్వ 
కోశము. పర్వళబ్ధము పండుగ, ముడి, సందర్భము, మరియొక లక 
ణము ఆను నర్గములం దుండును. 

£0, మా తజ్ణః - జ ముని, 
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(మొక్కుటలో మరియొకని నెవ్వనిని తలపనేరాదు. [బదుకంతయు నిథ్రే 
నడపవలయును._ఇది క్షత్రియుల ధర్మము. నాకెల్లపుడు ఇదియే యిష్టము. 

రాజ్యాంళ శ్చాభ్యనుజ్ఞాతో యో మే పితా 'పురాభవత్, 

నస లభ్యః 'పునర్జాతు 'మయి జీవతి కేశవ. ""' 22 

మునుపెన్నడో నా తండి వారికి రాజ్యథాగ మును అనుమతించెను. నేను 

(బదికి యుండగా అది వారికి మరల లభింవదు. i 

4 యావచ్చ రాజూ [ధియతే ధ తరాష్ట్రోర జనార్దన, : 

న్య సళసాా వయం తే వాజి స్ట్యవ! హోమ మాధవ. 

సన. టినార్జనా | ధృతరాష్ట్రమహారాజు బిదికి యండగనే మేముగ్గాన్సి - వారు 
గాని ఆయుధీములు పారి. చి బిచ్చమె త్రి థి [బదుకుడుమా z 

అ్మపదేయం పురాద తం రాజ్యం పరవతో ' మమ, య్ 28 

అజ్ఞానాద్వా భయాద్యాపి మయి బాలే. జనార్దన, . 24 

న “కదద్య పునర్హభ్యం పొజ్లవె ర్వృష్షినన్గన. 

మునుపు నేను స్వతంతుడను కాని దినములలో . చిన్నవాడనై యున్న 

పుడు తెలివితక్కు. వతనమువలననో, భయమువంననో పాండవుల కొసగరాని 

రాజ్యము నిచ్చితిమి. మరల నేడది వారికి లభింపదు. 

ధియమాజే మహాబాహౌ మయి సంప్రతి కేశవ! 
యావద్ధి తీక్టయా సూచ్యా విధ్యేద్యగేణ కేళవ! 
తావ దవ్యపరిత్యాజ్యం భూమే ర్నః పాణ్గవాన్ (వతి, 25 

గొప్ప భుజములుగ ఆ నేను (బదిరియండగా ఇవ్వడు వాడి సూదిమొన 

కొంచెము తొకినంత మేరయు భూమి పొండసులకై వదలునగి లేదు, 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగ వర్యణి భగవద్యానవర్వణి 

దుర్యోధనవా క్యే స వవింశత్యధిక శతత మో ఒధ్యాయః. 

ఇది (శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగ వర్యమున భగ వద్యానపర్యమున 

దుర్యోధన వాక్యముగల నూటమిరునదియేడవ అధ్యాయము. 

wen ఫి ౮ ప oer 

వశ న స్తనాః ఆ క త్రియధర్మ మును వదలినవారమై ; ఉపటీవామ-బిచ్చ 

గాం[డ్రవలె స సుఖముగా దొరికిన అః OE ము తిని బిచుకుదుమా ? 



అష్టావింశత్యధికశతత మో ఒధ్యాయః 

నూటయిరువదియెనిమిదవ అధ్యాయము 

శ్రీక్ళ ష్టేన దుర్యోధనస్య భర్తృనం, సకోపం నథాతో 

నిష్కమితు ముద్యతం తం ని|గహీతుం పరామర్శదానం చ, 

శ్రీకృష్ణుడు దుక్కోధనుని గట్టిగా మందలించుట, కోపముతో 
నభనుండి బయటకు పోవుచున్న వానిని అదుపులో 'పెట్టుడని సూచించుట. 

”వైశమ్బాయన ఉవాచ-వై శంపాయను డిట్లు చెప్పెను, 

తతః _పశమ్య దాశార 8 కోధవర్యాకులేక్షణః, 
బౌ ॥ 

దుర్యోధన మిద౦ వాక్య మబవీత్ కురుసంసది. 1 

- అంత శ్రీకృష్ణుడు నొచ్చుకొని కోపముతో, కలతనొందిన కన్నులతో 
కురుసభలో దుర్యోధనునితో ఇట్లు పలికెను. 

లహ్స్యసే వీరశయన౦ కామ మేత దవాష్ఫ్యసి, 

స్టిరో భవ సహామాత్యో విమర్షో భవితా మహాన్, లి 

వీరశయనము పొందెదవు, నీ యీ కోరిక నెరవేరును. సన్నిహితులతో 

_పాటు స్థిరముగా నిలువుము, గొప్పపోరు రానున్నది. ' 

యచైవం మన్యసే మూఢ న మే కశ్చి ద్వ్యతిక్రమః, 

పాజ్జవేష్వితి తత్సర్వం నిబోధత నరాధిపాః. స్రీ 

తెలివిమాలినవాడా! పాండవుల యెడ నా తప్పేమియ లేదని నీవు తలచు 
చున్నావు, రాజులారాః అది యంతయు మీరు చక్కగా తెలిసికొ నుడు. 

శ్రియా సంతవ్యమానేన పాణ్ణవానాం మహాత్మనామ్, 

త్యయా దుర్మ న్తితం ద్యూతం సౌబలేన చ భారత. 4 

1. (పళమ్య-నొచ్చుకొని, జ 
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మహాత్ములగు పాండవుల సంపదను గాంచి ఉడికిపోయిన నీవు, శకునియు 

మాయజూదమును వన్నిరి. 

కథం చ జ్ఞాతయ సాత ్రేయాంసః సాధు సంమతాః, 

అథాన్యాయ్య ముపస్థాతుం' జిహ్మె' నాజిహ్మచారిణః, ల ర్ 

ఆ పొండవులు నీకు "దగ్గరి చుట్టములు. గొప్పవారు, ' మంచివారికి 

మన్నింపదగినవారు. కల్లక "పటము. లేక [బ్రదకువారు. అట్టి వారిని మోసముతో 

లోగొనుట న్యాయము తప్పని విధ మెట్టగును? 

అక్షద్యూతం మహా పా్ట సతాం మతివినాశనమ్,. 

ఆసతాం తత జాయనే భేదాశ్చో వ్యసనాని చ... 8 

పాచికలాట, గొప్పతెలివి గలవాడా! మంచివారికిని బుద్దిని పాడుజేయును, 

దుష్టులకు దానియందు భేదములు, కష్టములు పుట్టును. _ 

తదిదం వ్యసనం ఘోరం త్వయా ద్యూతముఖం కృతమ్, _ 

అసమీక్ష్య సదాచారైః సార్ధం పాపానుబన్ధనైః, 7 
సదాచారములను మన్నింపక “పవములనంటి తిరుగువారితోకూడి సీవీ 

జూదముద్వారమున మహాఘోరమగు ఆవదను కల్పించితివి. 

కథ్చాన్యో (భాతృభార్యాం వై వ్మిపకర్తుం తథాఒర్హతి, 

ఆనీయ చ సభాం వ్య కం యథోకా (దౌపదీ త్వయా. 8 

సోదరుల భార్యను నిండుసభలోనికి తెచ్చి బహిరంగముగా నీవు కారులు 
కూసినట్టు లోకమున నెవ్వడైన అబ్బి నీచపువని చేయగలడా? 

కులీనా శీలసంపన్నా ప్రాణేభ్యోఒపి గరీయసీ, 
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ఉత్తమ కులమున పుట్టినది, ఉ త్తమమగు శీంసంపదతో ' ఒప్పినది 

. పొండవుల పట్టపురాణి, వారికామె |ప్రాణములకన్న మిన్న యెనది, అట్టి (ద్రౌపదిని 
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థు 

18, విపతిపద్య'సే - తల్లి మొనఅగువారితో నే నేమియు నెరుగనని వివాదము € 

చేయుచున్నావు. 
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ల ఇ గ ఒల్లో 
మలు కోరువాచిమాటను క ట్వెచి, రావా ! నవ నుఖమును పొందపు 

ధర్యమును కీ ర్రిని రూపుమాపు పాడుపని చేయుచున్నావు 

వైశమ్బాయన ఉవాచ-వైశంపాయను డిట్టు చెప్పెను 
ఏవం [బువతి దాశారే దుర్యోధన మమరణమ్ 

బా ల 

దుశ్శాసన ఇదం వాక్య మ్మబవీత్ కురుసంసది, 22 

కృష్ణు డిట్లు చిరచిరలాడుచున్న దుర్యోధనుని మందలించుచుండ గా కురు 
ణా లా 

సభలో దుళ్ళాసను డిట్లు పలికెను. 

న చేత్ సంధాస్య సే రాజన్ స్వేన కామేన పాణ్లవెః, 

క్రి నీ య కౌరవ . బద్ధ్వా కిల త్వాం దాస్య ని కునపుతా వాః 

రాజా! నివు ఇష్టపూర్వకముగా పాండవులతో సంధి చేసికొనవేని, 
ట్ 

ఈ కౌరవృలు నిన్ను బంధించి ధర్మరాజున కప్పగింతురట 
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వైక రనం త్యాంచ మాంచ (తీ నేతాన్ మనుజర్షభ, 

పాణవేభ్యః (పదాస్య ని భీష్మో (దోణః పితా చ త్ర వ్య 
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క్రుద్దః ప్రాతిష్ష తోళ్రాయ మహానాగ ఇవ శ్వసన్. 25 

వమ్ముని ౨ మూ మాట విని సుయోధనుడు మిక్కిలి కోవము గలవాడే 
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భీష్మస్యాథ వచః (నత్వా దాళార్హః పుష్క రేషణః, 

భీష్మ దోణముథాన్ సర్వా నభ్యభాషత వీర్యవాన్. ల్ర్ఫ్ర్- " 

భీమ్మని మాట విన A కృష్ణుడు కన్నులు పద్మముల వత పలుగొ ందు 

చుండగా మహాశో కిసంపన్నుడై భీష్మ(దోణాదులతో నిట్లు పలికను. 

సర్వేషాం కురువృద్ధానాం మహా నయ మతి|క్రమః, 

ప్రసవ్యా మన్ల మైశ్వర్యే న నియచ్చత యన్నృపమ్, వత్త 

ఈ పెద్ద తప్పు కురువృద్ధు అందరికి సంబంధించినది. బుద్ధిలేని ఆః 

రాజును బలాత్యా-రముగ ప్రభుక్వ ముపయోగించి అదుపులో పెట్టపన్నారు. 

తత కార్య మహం మన్యే కాల్మపాప మరిన్లమాః, 

క్రియమాణే భవే చేయ స సత్ సర్వం శృణుతానఘాః. శిర 

ఈ సమయమునకు తగినదని నాకు తోచిన కార్య మొకటి కలదు, దానినీ 

చేసినచో మీక్రందరకు మేలగును, పుణ్యాత్ములారా! దానిని వినుడు. మీరు 

శ|తువుల నణపగలవారు, 

(పత్యక్ష మేత ద్భవతాం యద్వత్యామి హితం వచః, 

భవతా మానుకూల్యేన యది రోచేత భారతాః. 86 

మీ కొక హితమైన మాట చెప్పుదును. మీకు తెలిసినదే. అది మీకు 
రుచించునేని ఆ మార్గమున (వవ ర్తింపుడు. 

భోజరాజస్య వృద్ధస్య దురాచారో హ్యనాత్మవాన్, 

జీవతః పితు రై శ్వర్యం హృత్వా మృత్యువశం గతః, 7 

ముదుసలియగు భోజరాజు కొడుకు దురాచారుడు, జ్ఞానము లేనివాడు. 

తండి (బతీకియుండగా సంపదను చేజిక్కించుకొని మృత్యువు చేత చిక్కెను. 

ఉగ సేనసుతః కంసః వరిత్య క క్ సబాన్గవై వెః, 

జ్ఞాతీనాం హితకామేన మయా శస్తో మహామృథే. 88 

అట్టి ఉగ సేనుని కౌడుకు కంనుని బంధువు లందరు వదలివేసిరి, 
చుట్టములకు మేలు చేయుటకై. నే నాతనిని పెనుయుద్ధమున మట్టు పెట్టితిని, 

శు దట 
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fn, ఆహుకః పున రస్మాఖి ర్జాతిఖి శ్చాపి సత్కృతః, 

ఉగ సేనః కృతో రాజా భోజరాజన్యవర్థనః. 89 

ఆ ఆహుకుని మరల జ్ఞాతులు, ఇతిరబంభువులు నత్కరించిరి. భోజరాజ 

కుమారులకు పెంపు కలిగించు ఆ ఉగ సేనుని మరల రాజుగా చేసికొనిరి, 

కంస మేకం పరిత్యజ్య కులారే సర్యయాదవాః, 

సంభూయ సుఖ మేధనే భారతాన్గక వృష్టయః, 4) 

భారతా ! కులమును ర&ించు,కె యాపిదు అందరు, అంధక వృష్షి 
కాం ణు 

వంశ ములవారును కలసి కంసు నొర్క ని పారద్రోలి సుఖముగా వెలసిల్లుదున్నారు. 

అపి చాప్యవద (దాజన్ పరమెష్టి (వజాపతిః, 

వ్యూఢే దేవాసు రే యుద్దేఒభ్యుద్యతే ష్యాయుధేమ చ, 41 

దేవతలకు దానవుఅకు యుద్దము వచ్చినపుడు ఆయుధములు బాగుగా 

పైకి లేచినపుడు (పవాపతి యగు [బహ్మ మరల మరు చెప్పెను. 

దై్యైధీభూలేమ లో కేషు ఏనశ్యత్సు చ భారత, 

అబవీత్ సృష్టిమాన్ దేవో భగవాన్ లోకభావనః. 42 

లోకము అన్నియు రండు వకములుగా నయి నశించిపోవుచుండగా 

సృష్టికర్త, లోకములయందు _పేమగలవాడు నగు (బ్రహ్మదేవు డిట్టు చెప్పెను. 

పరాభవిష్య న్యసురా. దైతేయా డానవైః సహ, 

. ఆదిత్యా వసవో రుదా భవిష్య ని దివౌకసః, 48 

“అసురులు, దితి కొడుకులు, దనువు తనయులు ఓశీపోవుదురు. 

ఆదిత్యులు, వసువులు, రు దులు, స్వర్గవాసులు గెలుతురు", 

దేవాసురమనుష్యాళ్చ గన్టర్వోరగ రాక్షసాః, 

అస్మిన్ యుద్దే సుసం క్రుద్ధా హనిష్య ని పరస్పరమ్. 44 

దెవతలు, అసురులు, చునుష్యులు, గంధర్వులు, సొగులు, రొతనులు 
లి re చ కలీ అస ఇట్ల ట్య ల ర జీ 54 Mm ఇ, శః యుద్ధమున మహా[కోధమున చె..లగి ఒకరి నొకరు చంపుకొందురు”, 

ఇతి మత్వాఒ(బవీ దర్మం పరమేష్షి [వజావతిః, 
9 థి ర 

వరుణాయ ప్రయజె తాన్ బద్ధ్వా దె తఆయదొనవాన్,. h5 
Lum Roam 

48. అసురులు, దై తేయులు, దానవులు - సుర _ అప్ఫుతము లేనివారు, దితి, 
a 

దనువు ఆనువారికి పుట్టినవారు అని జేనము; భవిష్య న్లి . గొలుతురు 

SMB.24 (11) 
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ఇట్లు తలచి (బహ్మ యమునితో “ఈ దిగిదనువుల పుత్రులను బంధించి 

వరుణున కర్పింపుము” అని పలికెను, 
ఏవ ముక సతో ధర్మో నియోగాత్ పరమేష్టినః, 

వరుణాయ దదౌ సర్వాన్ బద్ధ్వా దై తేయదానవాన్. 46 
(బహ్మ యిట్లు వలుకగా, ధర్మరాజు (బహ్మశాసనమువలన దైత్యులను, 

దానవులను కట్టి వడవై చి వరుణున కప్పగించెను, 

తాన్ బద్ధ్వా ధర్మపాశైశ్న స్వెశళ్చ పాశ ర్షలేళ రః, 

వరుణః సాగరే యతో నిత్యం రక్షతి దానవాన్, AT 

ధర్ముని పాశోములతోడను, తన పాశములతోడను వారిని కట్టి పడవైచి, 

జలముల (పభువు వరుణుడు సముద్రమున వారిని నిత్యము మెలకువతో రక్షించు 

చున్నాడు. 

తథా దుర్యోధనం కర్ణం శకునిం చాపి సొబలమ్, 

బద్ధ్వా దుళ్ళాసన౦ చాపి పాణవేభ్యః (నయచ్చథ. 48 

మీరును అదీ దురోధనుని, కర్టుని, సుబలరాజు శకునిని, దుక్శాసనుని 

బంధించి పాండవుల కప్పగింపుడు. 

త్యజేత్ కులారే పురుషం (గామస్యార్థై కులం త్యజేత్, 

[గ్రామం జనపదస్యార్థ ఆత్మార్జే పృథివీం త్యజేత్. 49 

కులమును రక్షించుటక్తై ఒక పురుషుని విడువదగును. (గామమునకై 

కులమును విడువవలయును. దేశముకొరకు (గ్రామమును విడువవలయును, 

ఆత్మ పదార్థము నందుకొనుటతై భూమి నంతటిని వదలవలయును, 

రాజన్ దుర్యోధనం బద్ధ్వా తతః సంశామ్య పాళ్లవెః, 

త్యత్యృత న విన శ్యేయుః క్షతియాః క్ష తియర్షభ. 50 

రాజా! ఉత్తమక్ష[తియుడా! దుర్యోధనుని బంధించి పాండవులతో చెలిమి 
చేసికొనుము, నీకొరకుగా త్న|తియు లందరు నశింపకుందురు గాక ! 

ఇతి (క్రీమహాభారతే ఉద్యోగ పర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

కృష్ణవాక్యే అష్టావింశత్య ధికళత త మోఒ౬ధ్యాయః. 

ఇది (శ్రీమహాభార తము ఉద్యోగ పర్యమున భగవద్యానపర్యమున 

కృష్ణ వాక్యముగల నూటయిరువదియెనిమిదవ అధ్యాయము. 

ల శ 0 fe 



ఊనతింశా ధిక శతత మోఒధ్యాయః 

నూటయిరువది తొమ్మిదవ అధ్యాయము 

ధృతరాష్ట్రేణ గాన్హార్యా ఆవాహనం, తయా దుక్యోధనన్య బోధనం చ, 

ధృతరాష్టుడు గాంధారిని పిలుచుట, ఆమె దుర్యోధనునకు 

హితము చెప్పుట. 

వై శమ్చాయన ఉవాచ _ వై శంపాయను డిట్లు చెప్పెను, 

కృష్ణస్య తు వచః (శుత్వా ధృతరాష్టోం జనేశ్యరః, 

విదురం సర్వధర్మజ్ఞం త్వరమాణో ఒభ్యభాషత,. 1 

కృష్ణుని మాట వీని ధృతరాష్ట్రమహారాజు సర్వధర్మ ములు చక్కగా 

ఎరిగిన విదురునితో త్వరపడుచు నిట్లు పలికెను. 

గచ్చ తాత మహా పొజ్ఞాం గాన్ధారీం దీర్చదర్శినీమ్, 

ఆనయేహ తయా సార్ధ మనునేష్యామి దుర్మతిమ్. లి 

వెళ్ళు నాయనా! గొప్ప (వజ్జ కలదియు, చక్కని దూరాలోచన గలదియు 

నగు గాంధారి నిటకు తెమ్ము. ఆమెతోపాటు ఈ చెడిపేను మందలింతును. 

యది సాపి దురాత్మానం శమయే ద్దుష్టచేతసమ్, 

అపి కృష్ణస్య సుహృద సిషైమ వచనే వయమ్, ఫ్రై 

ఆమెయైనను ఈ దుష్టబుద్ధిని, చర్క-దిద్దగ అదేమో! మనరు మేలు గోరు 

కృష్ణుని మాటపై నిలువగలుగుదు మేమో! 

అపి లోభాభిభూతస్య వన్ధాన మనుదర్శయేత్, 

దుర్చుద్దే రుఃసహాయస్య శమార్దం |బువతీ వచః. 4 
6 0 ఛి 

దుషమెన బుద్దియు దుషులగు చెలికాం[డు గల వీనికి లోభము పెకొన్న 
టక థి యట ఓ 

వీనికి శాంతికొరకు మంచి మాటలు చెప్పి మంచి దారి చూవగలదేమో! 
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అపి నో వ్యసనం ఘోరం దుర్యోధనకృతం మహర్, 

శమయే చ్చిరర్యాతాయ యోగ శేమవ దవ్యయమ్. ర్ 

మనకు దుర్యోధనునివలన వచ్చిపడిన ఈ మహాఘోరమగు కష్టమును 

అణచి బహుకాలము చెడని యోగ క్షేమమును గూర్పగలుగునేమో! 

రాజ్ఞస్తు వచనం |శుత్యా విదురో దీధదర్శినీమ్, 
గ్ా భు 

ఆనయామాస గానారీం ధృతరాష్ట్రస్య శాసనాత్, 6 
ఢా య | 

రాజుమాట విని విదురుడు దక్కని వివేకము, ముందుచూపు గల గాంధా 

రిసి, ధృతరాష్ట్రుని మాటి పై, లీసికొని వచ్చెను. 

జ అలో 

ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ _ ధృతరాష్టు డిట్టు పలికెను, 

ఐశ్వర్య లోథా దైశ్వర్యం జీవితం చ పహాస్యతి. ౨౨ 7 

గాంధారీ ! ఇదిగో నీ కొడుకు దురాత్ముడు నా మాట ధిక్కరించి ఐశ్యే 

ర్యమునంద లి లోభముతో సంపదను, (బదుకును గూడ పాడుచేసికొనుచున్నాడు, . 

ఆశిష్టవ దమర్యాదః పొ'పెః సహ దురాత్మవాన్, 

సభాయా నిర్గతో మూఢో వ్యతి క్రమ్య సుహృద్యచః. 8 

అదుపాజ్జిలు లేని నీమనివంటి ఆ మూథుడు పాపులతో కలసి దుష్టబుద్ధియె 

మంచి చెప్పువారి మాటను |త్రోసివై చి సభనుండి వెడలిపోయెను. 

వెళమ్పాయన ఉవాచ - వెళంపాయను డ్రిటు చెప్పెను. 
చు యర్రా 

సా భ రృవచనం [శుత్వా రాజపుక్రీ యశస్వినీ, 

అన్విచ్చ న్లీ మహచ్చే9యో గాన్ఫారీ వాక్య మృబవీత్, 9 
మగసిమాట విని వ మంచికీ ర్తి గల ఆ రాజపు(తి గాంధారి గొప్ప మేలు 

సాధింపగోరుచు నిట్లు పఠికెను. 

ర్, _ చిరరాక్రాయ - బహుకాలము; యోగ కేమవత్ _ పూర్ణము తనకు లేనిది 
లభించుట యోగము. లధభించినదానిని కాపాడుకొనుట శేమము, యోగ 

శేమములు కలు విధముగా; అవ్యయమ్ - ఏ విధమునను చెడనట్లి, 
7. పహాస్యతి _ వచలివై చుచున్నా డ | రా - పబుబున్నాడు 
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గాన్థా ర్యువాచ = గాంధారి యిట్లు పలికెను. 

ఆనాయయ సుతం కిపం రాజ్యకాముక మాతురమ్, 

న హి రాజ్య మశిషైన శక్యం ధర్మార్ధలోపినా, 

ఆపు మాప్తం తథాపీద మవినీతేన సర్వథా, 10 

కొడుకును త్వరగా పిలిపించు. వానికి రాజ్యలోభ మను రోగము పట్టినది. 
ధర్మార్థ ములు కొరవడిన దుష్టుడు. నీతి మాలినవాడు. రాజ్యమును పొందజాలడు, 

పొందినను సర్వవిధముల నిలుపుకొనజాలడు. 

త్వం హ్యేవా|త్ర భృశం గర్జ్యో ధృతరాష్ట్ర సుత పియః, 

యో జానన్ పాపతా మస్య త్మత్పజ్ఞా మనువ రృసే. 11 

అయినను కొడుకు లన్న పిచ్చి (పేమ గల ధృతరాష్ట్రాః ఈ విషయమున 

నిన్నే మిక్కిలిగా నిందింపవలయును. వాని పాపవ్యభావ మెరిగి యెరిగి వాని 
తెలివివెంట బడి తిరుగుచుందువు. 

స ఏష కామమన్యుభ్యాం (వలుట్టో లోభ మాస్థితః, 

అశక్యో౬ద్య త్వయా రాజ న్వినివ రయితుం బలాత్, 12 

లోభము తలకెక్కిన ఫీడు కామ [కోధములతో పట్ట శక్యము గాకున్నాడు. 

ఈనాడు నీవు బలముతో వానిని మరలింవజాలవు. 

రాష్ట వదానే మూఢస్య బాలిశస్య దురాత్మనః, 

దుస్సహాయస్య లుబ్ధస్య ధృతరాష్టోోఒన్నలే ఫలమ్, 18 

వానికి తెలియదు. చెప్పినను వినడు. వివేకము లేనివాడు. దుష్టబుద్ధి. 

వెడుసవావాసములు పట్టినవాడు. “అకనోతు”. అట్టి నానికి రాజ్య మప్పగించి 

ధృతరాష్ట్రుడు భల మనుభవించుళున్నాడు. 
య లి గ 

కథం హి స్వజనే సేద ముపేశేత మహీవరిః, 

థిన్నం మూ స్వజనేన శత్రవః. 14 

రాజై నవాడు తనవారు చీలిపోవుచుండ గా ఎట్లు మిన్న గుండును? తనవారితో 

తెగతెంపులు చేసికొన్న నిన్ను చూచి పగవారు పగులబడి నవ్వుదురు. 

యా హి శక్యా మహారాజ సామ్బా ఛేదేన వా పునః, 
నిసరు మావదః స్వేషు దణం క స|త్ర పాతయేత్, 15 

స్ న (ay లి 
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మంచిమాటలతోడనో, జెదరించియో చక్కజేయనగు ఆపదను దాటుటశై 

తనవారిపై దండము నెవడు (ప్రయోగించును? 

వైశమ్బాయన ఉవాచ - వైశంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

శాసనాద్ ధృతరాష్ట్రస్య దుర్యోధన మమర్షణమ్, 

మాతు శ్చ వచనాత్ కృతా సభాం |ప్రావేశయత్ పునః. 16 

ధృతరాష్ట్రిని ఆజ్ఞమేరకు తల్లిమాటమీద కోపిస్టియైన దుర్యోధనుని 

విదురుడు మరల సభలోనికి తెచ్చెను, 

స మాతు ర్యచనాకాంక్షీ [ప్రవివేశ పునః సభామ్, 

అభితా మేక్షణః [కోధా న్నిఃశ్వసన్నివ పన్నగః. 17 

ఆ దుర్యోధనుడు తల్లి మాట వినగోరి తిరిగి సభలోనికి (వవేశించెను. 
[కోధముతో ఆతనీ కనులు బాగుగా ఎరు పెక్కియుండెను. ఆతడు బుసకొట్టుచున్న 

పామువలె నుండెను. 

త్రం (పవిష్ట మధి|పేక్ష్య పుత్ర ముత్సథ మాస్థితమ్, 

విగర మాణా గానారీ శమారం వాక మ|బవీత్, 18 బ్ థి ఖు § 

చెడ్తుదారి బట్టిన కొడుకు సభకు వచ్చిన విషయ మెరిగి గాంధారి వానిని 
మంద లిచుచు కాంతికై యిట్టు పలికెను. 

దుర్యోధన నిబోధేదం వచనం మమ పుత్రక, 
హితం తే సానుబన్ధస్య తథాఒ౬యత్యాం సుఖోదయమ్, 19 

కొడుకా! సుయోధనా! నీకు, నీతోడివారికి మేలై నది, భవిష్యత్తున సుఖము 
కలిగించునదియు, హితమైనదియు నగు నామాట వినుము. 

దుర్యోధన యదాహ త్వాం పితా భరతస తమ, 

భీష్మో ద్రోణః కృపః క్షతా సుహృదాం కురు తద్యచః. 2౦ 
దుర్యోధనాః నీ తం|డియు, ఖభీమ్మడు, |దోణుడు, కృపుడు, విడురుడు.నీ 

మేలు కోరువారు. వారు చెప్పినట్టు చేయము, 

18. _ఆయక్యామ్-చివరకు, భవివ్యత్తునందు, కాలము పక్య మైన పుడు 
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కీష్మస్య తు పితు శ్చైవ మమ చావచితీః కృతా, 
భవే ద్రోంణముఖానాం చ సుహృదాం శామ్యతా త్వయా. 21 

0 

ఫీమ్మడు, తండి: నేను, [(దోణుడు మొదలగువారు నీ మేలు కోరి చెప్పిన 

విధముగా నీవు కాంతి పొందినచో అదియే మాయెడల పూజ యగును. 

న హి రాజ్యం మహా ప్రాజ స్వేన కామేన శక్యతే, 
బ్లో 

అవాప్తుం రక్షితుం వాపీ ఖోక్తుం భరతస తమ. వివి 

గొప్ప తెలివిగలవాడా! తన యిష్టమునుబట్టి (పవ ర్తించువానికి రాజ్యము 

పొందుటకు, దానిని రక్షించుటకు, అనుభవించుటకు సాధ్యము కాదు. 

న హ్యవ శ్యేన్టియో రాజ్య మశ్నీయా దీర మనరమ్, 
ద దను ల 

విజితాత్మా తు మేధావీ స రాజ్య మభిపాలయేత్. 28 

అదుపు తప్పిన యిం|దియములు గలవాడు పెద్దకాలము రాజ్యము 

ననుభవింపజాలడు. ని[గ్రహము, బుద్ధివిశేషము గలవాడే రాజ్యమును పాలింప 

వలయును, 

కామ్మక్రోధౌ హి పురుష మర్జేభ్యో వ్యపకర్షతః, 

తౌతు శ తూ వినిర్జిత్య రాజా విజయతే మహీమ్, 24 

కామము, (కోధము మానవుని సంపదలనుండి లాగిపారవేయును. 

ఆ శత్రువులను గెలిచిన రాజే భూమిని దక్కి.ంచుకొ నగ లడు. 

లో కేశ్వుర పభుత్వం హి మహా దేత ద్దురాత్మభిః, 

రాజ్యం నామేప్పితం స్థానం న శోక మధిరశితుమ్. 25 

లోకఫాలకుల అధికారము గల గొప్ప రాజ్యమును బుద్ధి చెడినవారును 

సొందగోరుదురు. కాని దానిని రశ్షింవజాలరు. 

౨1, అవచితిః - పూజ. 

28. దీర మ_నరమ్ - చిరకాలము, 
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ఇన్టి)యాణి మహత్ (పేప్పు ర్నియచ్చే దర్గధర్మయోః, 

ఇన్టియె ర్నియతై ర్ఫుద్ది ర్వర్థతేఒగ్నిరివేన్లనెః. 26 

రాజ్యమును పౌందగోరువాడు అర్ధధ ర్మములయందు ఇం[దియములను పట్టి 

యుంచవలయును. అట్లు న్మిగహము గల యిం[ దియములతో, క టైలతో నిప్పు 

వలె, బుద్ధి వృద్ధి పొందును, 

అవిధేయాని హీమాని వ్యాపాదయితు మప్యలమ్, 

ఆవిధేయా ఇవాదానా హయా ఇవ కుసారథిమ్. 27 

కన అదుపులేని పొగరుబోతు గుజ్జములు చేతకాని సారథిని కూల[దోసి 

నట్టు, తనకు లొంగని యిం|దియములు చంపుటకును సమర్థ ము అగును, 

అవిజిత్య య ఆత్మాన మమాత్యాన్ విజిగిషతే; 

అమి తాన్ వా౬ఒజితామాత్యః సో౭ వశః పరిహీయతే. 28 

తన మనస్సును గెలువక దగ్గరవారినో శ |త్రువులనో గెలువగోరువాడు 
వారిని గెలువలేకపోవుటయే కాదు_వట్టు తప్పి భష్టు డగును. 

ఆత్మాన మేవ ప్రథమం ద్వేష్యరూ పేణ యోజయేత్, 

తతో౭మాత్యా నమితాంశ్చ న మోఘం విజిగీషతే. 29 

మొట్టమొదట తన మనస్సే ద్వేషింపదగినదిగా భావింపవలయును, అటుపై 

తనవారిని, పగవారిని గెలువగోరినచో అది వ్యర్థము కాదు. 

వ శ్యేస్టియం జితామాత్యం ధృతదణం వికారిషు, 

పరీక్ష్యకారిణం ధీర మత్యర్థం శ్రీ ర్ని షేవతే, 80 

26. మహత్ _ రాజ్యమును; “మహ।ద్రాజ్యవిశాలయోళి అని విశ్వోకోశము, 
మహత్ అను శబ్దము రాజ్యము, విశాలమైనది అను నరములం 
దుండును. ॥ 

27. అవిధేయాని _ వశము చేసికోబడనివి; వ్యాపాదయితుమ్ - చంపుటకు; 
ఆలమ్ _ సమర్గము లెనవి, 

29. ద్వేవ్యరూపేణ _ యోజయేత్. శ తువుగా భావింవవలయునని తాత్స 
రాము. మనస్సు పె అధికారము పొందినవాడై తక్కి.నవారిని గెలువ 
గండని భావము, 
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ఇం[దియముల నదుపున పెట్టుకొ నినవాడు, తనకడ మెలగువారిపె అధి 

కొరము నిలుపుకొనువాడు, తప్పుచేసినవారిని శిక్షింపగ లవాడు, చక్కగా ఆలో 

చించి కార్యములను నిర్వహించువాడు, బుద్ధివిశేషము గలవాడు అగు పురుమని 

రాజ్యలత్మీ మిక్కిలిగా అద రించును. 

కు[దాశ్నేణేవ జాలేన రుషా వపిహితా వుభౌ, 

కామ కోధా శరీరసొ (వజ్హానం తౌ విలుమృతః, 81 
గ కో 

సన్నని రం[థములు గల వలలో కప్పబడిన రెండు చేవలవలె శరీరము 

నందున్న కామ [క్రో ధములు రెండును వివేకమును జార్చివేయచుండును, .' 

యాభ్యాం హి దేవాః స్వర్యాతుః స్వర్గస్య పిదథు ర్ముఖమ్, 

విభ్యతోఒనుపరాగస్య కామ్మకోధా స్మ వర్ణితౌ. లిల్లి 

కామ క్రోధము అన్న భయము కలిగి, అనాసక్తుడై న వానిలో కూడ అవి 

నర్గిల్లును, ఆ కామ్మకోధముఐతో స్వర్గమునకు ఫోన్చవాని స్వర్గద్వారమును 

దేవతలు మూసివేసిరట. 

కామం క్రోధం చ లోభం చ దమృం దర్పం చ భూమిపః, 
సమ్య గ్యిజేతుం యో వేద స మహీ మభిజాయతే. లలి 

కామము, (క్రోధము, అత్యాళ, పరవంచన, గర్వము అనువానిని 
చక్కగా గెలువనేర్చిన రాజు భూమి నేణును, 

సతతం నిగహే యుక్త ఇస్ట్రియాణాం భవే న్న్భృపః, 
“wf షో “ీ Sa అల ఒల్లో దా ఠఈప్ఫ న్నర్థం చ ధర్మం చ ద్విషతాం చ వరాభవమ్. 34 

అర్థమును, ధర్మమును, శ్మఠువుల ఓటమిని కాంశ్షీంచు రొజు ఎల్టివేళల 

ఇంద్రియముల పై అదుపుగలవాడు కావలయును, 

81. కుదా కషేణ-సన్నని రం[థములు గల; జారేన_ వలతో; యహషా. రెండు 

చేపలు; అపిహితొ _ కప్పబడినవి, 

89. దమః _ ఇతరుఐను మోనగించుట; అధీశాయతే _ కాసించును. 

{ 
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కామాధిభూత 8 [కోధా ద్వా యో మిథ్యా (పతివద్యతే, 

స్వేషు చాన్యేషు వా తస్య న సహాయా భవన్యుత. 85 

కామము, |కోధము, కపటము పెకొన్న రాజు కోరినదానిని పొందినను, 
అట్టి వానికి తనవారిలో గాని పరులలోగాని సహాయులు ఏర్పడరు. 

ఏకీభూతై ర్మహ్మాప్రాజ్ఞైః శూరై రరినిబ రణ 

పాణ్జవెః పృథివీం తాత భోక్య సే సహితః సుఖీ. 86 

అ పాండవులు గొప్ప జ్ఞానసంపద కలవారు. శూరులు. వగవారిని పరి 

మార్చువారు. నీవు వారితో ఒక్కటిగానై కూడి |బదికినచో భూమి నంతటిని 
సుఖముగా అనుభవింపగలవు. 

యథా భీష్మః శాననవో (దోణ శ్చాపీ మహారథః, 

ఆహతు సాత్ర తత్సత్య మజేయా కృషపాణవౌ, 87 
న్ mn a 

శంతనుకుమారుడు భీమ్మడును, మహారథుడగు (దోణుడును చెప్పిన 
దంతయు సత్యము, కృష్ణారునులు గెలువరానివారు, 

[ప పద్యస్వ మహాబాహుం కృష్ణ మక్షిష్టకారిణమ్, 

(పసన్నో హి సుఖాయ స్యా దుభయా రేవ కేశవః. 88 

సులభముగా సర్వకార్యములు నిర్యహింవగల మహాబాహువు కృష్ణుని 

చేవట్టుము, ఆ కేశవుడు [ప్రసన్నుడై రెండు వక్షములవారికి సుఖము చేకూర్చును, 

సుహృదా మర్థకామానాం యో న తిష్టతి శాసనే, 

(పాజ్ఞానాం కృత విద్యానాం స నరః శ|తునన్గనః, 89 

మన (పయోజనము కాంక్షించువారు,మ్మితములు,గొప్పవివేకము కలవారు, 

ఆ యా విద్యలలో ఆరితేరినవారు చెప్పెడు మాటపై నిలబడనివాడు పగవారికి 

పరమానందము కూర్చువా డగును, 

తీర, కామ - అధిభూతః _ కామముచేత తిరస్క_రింవబడిన వాడు - కామము 

(తిప్పినట్టు తిరుగువాడని భావము; |క్రోధాత్ -_ (కోధము (తిప్పినట్టు 

తిరుగువాడు; మిథ్యా - కపటముగా (పవి రించువాడు; (ప్రతిపద్యతే _ 
కోరిన కోర్కెలను పొందినను; అటివానికి తోడువడువా రుండరని 

తాత్పర్యము, ని 
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న యుద్దే తాత కల్యాణం న ధర్మార్థౌ కుతః సుఖమ్, 

న చాపి విజయో నిత్యం మా యుద్ధే చేత ఆధిథాః. 40 

కొడుకా! యుద్ధమువలన వచ్చు శుభ మేదియు లేదు, ధర్మమును అర్థమును 
అది సొధీంపదు. ఇక నుఖముమాట చెప్పనేల? అంతేకాదు. విజయముకూడ తప్పక 

కలుగునని చెప్పజాలము. అట్టి యద్ధమునందు మనసు పెట్టకుము, 

భీష్మేణ హి మహాప్రాజ్ఞ పితా తే బాప్పాకేన చ, 
ణో స్ 

దత్తోఒంళః పాణ్బుపుతాణాం భేదా ద్భీతై రరిందమ. 41 

ఓయి తెలివిగలవాడా! శ|తుసంవహార కా! ఫీష్ముడు, సీ తం[డియు, బాపి 

కుడును తమవారిలో చీలికలు వచ్చునని భయవడి పాండుకుమారులకు రాజ్యభాగ 

మొసగిరి. 

తస్య వై త్మత్పదానస్య ఫల మద్యానుపళ్యసి, 

యద్భుజ్జే పృథివీం కృత్స్నాం కూరై ర్నిహతకణ్ణకామ్, 42 

అల్లొ సగుటలోని ఫలమును నేడు చూచుచునే యున్నావు కదా, ఆ శూరులు 

భూమి నంతటిని శత్రువులు లేనిదిగా చేసి'పెట్టిగా నీవు సుఖముగా అనుభవించు 

చున్నావు. 

(పయచ్చ పాజ్టుప్తుతాణాం యథోచిత మరిందమ, 

యదీచ్చసి సహామాత్యో భో కుమర్గం (పదీయతామ్. 48 

సీవ సీ సన్నిహితులతో రాజ్యము ననుభవింపగోరుదువేని పాండవులకు 

తగినవిధముగా సగము పొలిమ్ము. 

అలమర్థం పృథివ్యా స్తే సహామాత్యస్య జీవితుమ్, 
సుహృదాం వచనే తివ్టన్ యశః (ప్రాప్స్యసి భారత, 44 

సివు, నీదగ్గరి చుట్టములు (బదుకుటకు భూమిలో సగము చాలును. మేలు 

కోరువారిమాటను పొటించి కీర్తి పొందెదవు. 

40. యుద్ధే - యుద్ధమున; చేతః - మనస్సును; 

మా ఆధిథాః - నిలుపకుము; 

41. అంక _ రాజ్యభాగ ము, 
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(శ్రీమద్భి రాత్మ వద్ది సె ర్చుద్ధిమద్భి ర్రితేన్టి)యెః, 

ప వ కతు స వె ణవె ర్వ్యిగహ సాత్ర (భంశయే న్మహతః సుఖాత్. 45 

"పాండవులు గొప్ప పుణ్యసంపద గలవారు. ధైర్యసంపద గలవారు. 

బుద్ధిసంపద గలవారు, ఇం|దియములను జయించినవారు. నాయనా! వారితోడి 

విరోధము గొప్ప సుఖమునుండి నిన్ను (తోసివేయును. 

నిగృహ్య సుహృదాం మన్యు౦ శాధి రాజ్యం యథోచితమ్, 

స్వ మంశం పాల్దుప్కుతేభ్యః [ప్రదాయ భరతర్షభ. 48 

మేలు కో రువారియెడ కోపము నరికట్టుకొని పాండుకుమారులకు వారి పాలు 
సమర్పించి రాజ్యమును తగువిధముగా పాలింపుము. 

అల మజ్జ నికారో౭.యం త్రయోదశ సమాః కృతః, 

శమయైనం మహాప్రాజ్ఞ కామ క్రోధసమేధితమ్. ర్తి 
పదుమూడేండ్లు సాధించిన యీ అపకారము చాలునయ్యా! కామ కోధ 

ములతో రగుల్కొానుచున్న దానిని చల్చార్చుము. 

న చైష శకః పార్గానాం య స్వమర్థ మఖీప్పసి, 

సూతపుతో దృఢ్మకోధో (భాతా దుఃళాసనళ్చ తే. 4&8 

పాండవుల సొమ్మున కాసపడుచున్న సీవు గాని, వారియెడ పాతుకొని 
పోయిన కోపము గల సూక్రవు[క్రుడు కరుడు గాని, సీ తమ్ముడు దుళ్ళాసనుడు 

గాని ఆ వనికి చాలరు. 

భీష్మే (దోణే కృపే కరే నీమసేనే ధనల్షయే, 
దం జి 

ధృష్టద్యుమ్న చ సం|క్రుద్దే న స్యుః సర్వాః (ప్రజా (ధువమ్. 49 

47. నికారః _ అపకారము; (త్రయోదశ నమాః _ పదుమూడు ఏండ్లు; ఏనమ్ _ 
ఈ అవకార మనెడు అగ్నిని. 

48. యః, త్వమ్ _ ఏ నీవు; పార్ధారామ్ _ పాండవుల, ఆర్థమ్ య సొమ్మును; 

అభీప్పసి య పొందగో రుచున్నావో; స, త్వమ్-ఆ నీవును; న శ క్షః_వారి 

సొమ్ము నవహరించుటకు సమర్గుడవు గావని తాత్పర్యము. అ ఫ్రే 
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ఫీమ్మడు, (దోబుడు, కృపుడు, రర్దుడు, ఫీమ సేనుడు అర్జునుడు 

ధృష్టద్యున్నుడును తీ|వకో పము తాల్చినచో “ (పజ లెవ్వరు మిగులరీ ఇచి 

నిక్కము. 

అమర్షవళ మావన్నో మా కురూం సాత బీఘనః, 

ఏషా p= పృథివీ కృత్స్నా మా గమ _త్వత్క్భృతే వధమ్. 50 

'ఓర్వలేనితనమునకు లోబడినవాడవై నాయనా! కౌరవుల నందరిని చంపు 

కొనకుము. ఈ భూమి యంతయు సీకొర తై నాశము సొందకుందుగాక ! 

._ యచ్చ త్యం మన్యసే మూఢ ఖీష్మదోణకృపాదయః, 

యోత్స్య నే సర్వశ క్యేతి నైత దద్యోవపద్యలే. 51 

మూఢా! నీవు ఫీమ్మడు, దోణుడు, కృపుడు మున్నగువారు తమ 

మొత్తము శక్తిని ధారపోసి పోరుదురని తలపోయుచున్నావు. నే గది కుదురదు. 

సమం హి రాజ్యం (పీతిశ్చ స్థానం హి విదితాత్మనామ్, 

పాళ్లవే ష్వథ యుష్మాసు ధర్మ స్వభ్యధిక సతః. ర్ల్లి 
వారల హృదయము అందరకు తెలిసినవే. వారికి పొండవులయందును 

మీయందును రాజ్యము (పీతి చుట్టరికము సమానములే, అంతకంటె పాండవులలో 
ధర్మము మిన్నగా నున్నది. 

రాజపిణభ యా దేతే యది హాస్య న్ని వర 

నహి శక ని ని రాజానం యుధిష్టిర ముదీక్షితు ర్లి 

రాజు పెట్టినకూడు తినుచున్నా నున్న భయముతో వ (ప్రాణములనై న 
వదలుదురు గాని ' యధిక్టిరమవారాజును కన్నె తి తీయు చూడనాలరు, 

న లోథా దర్భసంవ త్రి ర్నరాణా మిహ దృశ్యతే, 

తదలం తాత తోభేన (వశామ్య భరతర రభ. 54 

మానవులకు లోభమువలన ధనము అభిరిచుట యెందును కానరాదు. 

కొవున నాయనా! భరతవరేణ్యా! గొంతి పొందుము. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగ పర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

గాన్థారీవా క్యే ఊన|తింశాధికళత త మో౭ ధ్యా యః, 

ఇది శ్రీ మహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున భగవద్యానపర్వమున 

గాంధారి వాక్యము గిల నూటయిరు వదితొమ్మిదవ అధ్యాయము. 
శ న ఎనీ అ విం 

50. మాగమత్ _మా గచ్చతు - బొందుకుండుగార! 
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నూటముప్పదియవ అధ్యాయము 

సొత్యకిక రృకం దుక్యోధనదుర్మ నుణాయాః పకొశనం, శ్రీకృష్టన్య 

సింహవడ్ గర్భనం, ధృతరాష్ట్ర విదురాభ్యాం పునర్దురోోధనస్య బోధన మ్. 

సాత్యకి దుర్యోధనదురాలోచన ను బయట పెట్టుట, శ్రీకృష్ణుడు సింహము 
వలె గర్జించుట, ధృతరాొష్టుడు, విదురుడును మరల దుర్యోధనున కు 

నుంచి మాటలు చెప్పుట. 

వైశమ్చాయన ఉవాచ-వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

తత్తు వాక్య మనాదృత్య సోఒర్థవ న్మాతృభొషితమ్, 

పునః (వతసే సంరంభాత్ సకాళ మకృతాత్మనామ్, 1 

గొప్ప [ప్రయోజనము కూర్చునట్లు తల్లి పలికిన మాటను (తోసిపుచ్చి 

దుర్యోధనుడు చిరచిరలాడుచు మరల సీచబుద్దు లున్న చోటికి పోయెను. 

తతః సభాయా నిగమ్య మన్గయామాస కౌరవః, 

సౌబలేన మతాశేణ రాజ్ఞా శకునినా సహ, 2 

కురురాజు సభనుండి వెలికివచ్చి పాచికలలో (ప్రవీబుడగు శకునితో 
మంతనము లాడజొచ్చెను. 

దుర్యోధనస్య కర్ణస్య శకునేః సొబలస్య చ, 

దుఃశాసనచతుర్ధానా మిద మాసీ ద్విచేష్టి తమ్, త్రి 

దుర్యోధనుడు, కరుడు, శకుని నాలుగవవాడగు దుళ్శాసనుడు ఈ 

నలుగురి పిచ్చి చేష్ట యిటు లుండెను, 

పురాఒయ మస్మాన్ గ్భహ్తాతి క్షి పకారీ జనారన౩, 
ta థి 

సహితో ధృతరా షణ రాజ్ఞా కా ననవేన చ. 4 

ఈ కృష్ణుడు తలచిన పని వెంటనే చేసివెచును. రాజెన ధృతరాష్ట్రంనితో 
~ 

— హాం యట ఫేష్మునితో కలిసి ముందే మనంను పట్టివేయును. 
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వయ మేవ హృషీ కేశం నిగ్భహ్హీోమ బలా దివ, 

(ప్రసహ్య పురుషవ్యా[ఘ మిన్లో9 వెరోచనిం యథా. ర్ 

మనమే బలమంతయు కూడగట్టుకొని ఒక్కపెట్టున గొప్ప మగవాడగు 
శ్రీకృష్ణుని, ఇం[ద్రుడు బలిని బంధించినట్టు బంధింతము. 

(శుత్వా గృృహేతం వార్టేయం పాణివా హతచేతసః, 

హా భవిష్య ని భగ నిరుత్సా భవిష్య ని భగ్నదంష్టా9 ఇచోరగాః, ఢి 

కృష్ణుని మనము పట్టుకొన్న మాట విన్న పాండవులు గుండెలు జారి, 

కోరలు విరిగిన పాములవలె, చచ్చుబడి పోవుదురు. 

అయం హ్యేషాం మహాబాహుః సర్వేషాం శర్మ వర్మ చ, 
అస్మిన్ గృహీలే వరదే బుషఖే సర్వసాత్వతామ్, 7 

సిరుద్యమా భవిష్యన్తి ని పాబ్దవాః సోమకై 8 సహ 

ఈతడు పాండోపుల కందరకు సుఖమును గూర్చు కవచము. సాత్వతు 

లందరిలో గొప్పవాడును, వలసినపుడెల్ల వరము లొసగువాడును అగు ఈతడు 

పట్టువడినచో పొండవులు సోమకు లతోపా "టు చేష్ట లుడిగినవా రగుదురు. 

తస్మా ద్వయ మీపావెనం కేశవం శ [పకారిణమ్, 

కోశతో ధృతరాష్ట్రస్య బద్ధ్వా యోత్స్యామహే రిపూన్. 8 

కావున మన మిచ్చటనే వడిగా కార్యములు నిర్వహించు కృష్ణుని, ధృత 

రాష్ట్రడు మొత్తుకొ నుచుండగా, కట్టి పడవై చి శ (తువులతో పోరుదము. 

తేషాం పాప మభిిపాయం పాపానాం దుష్టచేతసామ్, 

ఇజ్లీత జ్లః కవిః షప మన్వబుధ్యత సాత్యకి. 9 

పాడుబుద్దిగ ల ఆ పొపుల పాసభావమును బుద్ధికుశ లుడు, ఇతరుల భావ 

ములను గు ర్రింపగలవాడు నగు సాత్యకి పసిగ పైను. 

క. వెరోచనిమ్ - విరోచనుని కుమారుడగు బలిని; 

9, ఇంగిత జ్ఞః _ ఇంగిత నునగా మనసులోని భావన _ అవి ఎరుగగలవాడు; 

కవిః _ మేధావి. 
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తదర్గ మభినిష్క_ మ్య హార్తిక్యేన స హాస్థితః, 

అబ్రవీత్ కృతవర్మాణం శ్షిపం యోజయ వాహినీమ్. 10 

ఆ పనిమీద వెలుపలికివచ్చి కృతవర్మను కలిసికొని “త్వరగా సేనను 

సిద్ధము చేయుమని పలికెను. ' 

వ్యూఢానీకః సభాద్వార ముపాతిష్టస్వ దంశితః, 

యావదాఖ్యా మ్యహం చై చెతత్ కృష్టా యాక్షిష్టకర్మణే. 11 

చక్కగా అంతయు స్థిరపరచుకొని సేనను తీర్చుకొని సభాద్వారము 

కడ నిలువుము. ఈ లోపల నేను అన్నిపనులు సుఖముగా నిర్వహించు కృష్ణునకు 

దీనిని చెప్పుదును. 

స పవిశ్య సభాం పీరః సింహో గిరిగుహామివ, 

ఆచష్ట తమభిిప్రాయం కేశవాయ మహాత్మనే. 12 

అంత నా వీరుడు సింహము కొండగుహలో చొరబారిసట్లు సభలోనికి 

(పవేశించి వారి ఆ ఆభి|పాయమును మహాత్ముడగు శ్రీకృష్ణునకు తెలియజేసెను 

ధృతరాష్ట్రం తత ఖె శవ విదురం చాన్యభాషత, 

తేషా మేత మభి పాయ మాచచత్నే స్మయన్నివ.. 18 

పిదప ధృతరాష్ట్రని, విదురుని పలుకరించెను. సవ్వుచు దుర్యోధనాదుల 

అభిప్రాయమును వారి కెరింగించెను, 

ధర్మా దర్ధాచ్చ 'కామాచ్చ కర్మ సాధువిగర్హితమ్, 

మన్దాః కరు మిహేచ్చని న చావాపం క థణ్బాన. 14 
ల 

కామమునకు వెలియైనది, సజ్జనులు ఏవగించునదియు నగు పనిని బుద్ధిహీనులు 

చేయగోరుచున్నారు. 

కేశ, కర్మ -.దూతను బంధించుఓి అనుదానిని; 
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పురా వికుర్వతే మూఢా; పాపాత్మానః సమాగతాః, 

ధర్షితాః కామమన్యుభ్యాం కోధలోభవశానుగాః, 15 

మూఢులు పాపాత్ములు నగు వీఠందరు ఏన మై, కామ[కో ధములకు 

లొంగి, [కోధలోభముల [(తిప్పులకు లోబడి ముందుగా పొడువని చేయుచున్నారు. 

ఇమం హి పుజ్జరీకాక్షం జిమృక్ష న్యల్పచేతసః, 

వచదేనాగ్బిం ద్రజ్వలితం యథా బాలా యథా జడాః. 16 

పసివారు, వివేకము లేనివాడును మండుచున్న నిప్పును బట్టలో పీ ప్టీదలచి 

నటు ఈ లయుబుదులు ఈ పుండరీకాతుని పట్టగోరుచున్నారు. 
౧ ధ్ 

అల్లి ం స్త 0 8 సాత్యకే సద్వచః _శత్వా నిదుర్ దీర్భదర్శివాన్, 

ధృ తరాష్ట్రం మహాబాహు మ|బవీత్ కురుసంసది. 17 

సాత్యకి వ పలికిన ఆ మాట విని ముందుచూపు గల విదురుడు కురుసభలో 

ధృతరాష్ట్రనితో నిట్లు పలికెను 
ట్ ని. 

రాజన్ పరీతకాలా సే పుత్రాః సర్వే పరంతప, 

అశక్య మయశస్యం చ కరుం కర్మ సముద్యతాః. 18 

రాజి? కాలము మూడిన నీ కొడుకు లందరు చేతకానిదీ, ఆపకీర్తిని 

పుట్టించునదియు నగు వనిచేయ నుంకించుచున్నారు. 

ఇమం హి ప్ర ఖరీకాక్ష మభిభూయ (సహ్య చ, 

న్మిగహీతుం కిలేచ చ్చన్తి సహితా వాసవానుజమ్. 19 

ఉ పేం[ద్రుడగు ఈ పుండరీకాతుని అవ్యాగొనక బలాత్కార ముగా 

ందరు కూడి పట్టుకొనగో రుచున్నారక. 
శ 

15. _ వికుర్వతే - వికారమగు వనిని _ కయ్యమును _ చేయుచున్నారు. 

18. అశక్యమ్ - చేయళక్యము కానిది, 

10. వానవానుజమ్ - ఇంద్రుని తమ్ముడగు విష్ణువును; (తివ్మిరముని అని 

భావము. 

SMB-25 (11) 
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ఇమం పురషశార్ధూల మ్మపధృష్యం దురాసదమ్, 

ఆసాద్య న భవిష్య ని వతజా ఇవ పావకమ్. 20 

మిడుతలు అగ్నిని తాకిన విధమున, ఎవ్వరికిని లొంగ నివాడు, సమీపింప 

రానివాడు నగు ఈ పురుషసింహము దరి చేరి ఏరు _బదుకరు. 

అయ మిచ్చన్ హి తాన్ సర్వాన్ యుధ్యమానాన్ జనార్దనః, 

సింహో నాగానివ డ్రుద్దో గమయే ద్యమసాదనమ్. 21 

ఈ జనార్దనుడు తలచుకొన్నచో హోరవచ్చు వీరి నందరిని, కోపించిన 

సింహము ఏనుగులను వలె, యమలోకమునకు చేర్చును. 

న త్వయం నినితం కర్మ కుర్యాత్ పాపం కథంచన, 

నచ ధర్మా దప[కామే దచ్యుతః పురుషో త్రమః. 22 

కాని యితడు జనులు నిందించు పాపపువని నెన్నటికిని చేయడు. అచ్యు 

తుడు, పురుషోత్తముడు అగు శ్రీకృష్ణుడు ధర్మమునుండి తొలగడు గదా! 

[యథా వారాణసీ దగ్గా సాశ్యా సరథకుంజరా, 

సానుబన్లసు కృష్ణేన కాశీనా మృషభో హతః, 

తథా నాగపురం దగ్ధ్వా శజ్ఞచ క్రగదాధరః, 

స్వయం కాలేశ్వరో భూత్వా నాశయిష్యతి కౌరవాన్. 

శ్రీకృష్ణుడు మునుపు గుట్టములతో ఏనుగులతో కాశీనగరమును గాల్చి 

వైచెను. కాశీరాజును బంధువులతో డొటు చంపివై చెను, అధీ సోంఖము, చ|క్రము, 

గద చేపట్టిన అతడు స్వయముగా కాలపురుషుడై. హ సినాపురమును బూదిచేసి 

కౌరవులను రూపుమాపును. 

పారిజాతహరం హ్యేన మేకం యదుసుఖావహమ్, 

నాభ్యవ రత సంరట్థో వృతహా వసుఖిః సహ. 

యాదవుల కానందము కలిగించు నీతడు ఒక్కడై పారిజతమును పెళ్ల 

గించుకొని పోవుచుండగా వనువులతోపాచు దేవేంద్రుడు (తొక్కిసలాడుచు 

నీతనిని మరలింపలేకపోయెను. 

ప్రాప్య నిర్మోచనే పాశాన్ షట్ సహ(సాం సరస్వినః, 
ఒర హృతాస్తే వాసుదేవేన హ్యువసం [క్రమ్య మొరవాన్. 
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నిర్మోచన మను (ప్రదేశమున గ కలి వకిగం అరు వేలమంది పాళుంను 

ఈ వాసుదేవుడు నాశనము చేసెను. అరే మౌరవుల నా కమించెను. 

ద్వార మాసాద్య సొంభస్య విధూయ గదయా గిరిమ్, 
ద్యుమత్సేనః సహామాత్యః కృష్షేన వినిపాతితః, 

లు 

ఈ కృష్ణుడు సౌంథకపురము ద్వారము కడ కరిగి గదతో కొండను 

పిండిగొట్టి ద్యుమత్సే నుని, వాని మం[తులను రూ (దో సెను, 

శేషవత్వాత్ కురూణాం తు ధర్మా పేశ్నీ తథాచ్యుతః, 

శృమతే పుణరీకాక్షః శక్రః సన్ పావకర్మణః, 

ఈ కౌరవుల కింకను కాలము మిగిలియున్నడి. కావునను ఆతడు ధర్మ 

మును నిలు వబెట్ట గోరుచున్న వాడు కావునను పుండరీకాతుడు సమర్థుడయ్యు ఈ 

పావకర్ములను క్షమించుచున్నాడు. 

ఏతే హి యది గోవిన్ద మిచ్చ ని సహ రాజఖిః, 

అదై్యైవాతిథయః సర్వే భవిష్య ని యమస్య తే, 

వీరు ఈ గోవిందుని తక్కిన రాజులతో సాటిగా భావింతురేని నేడే 

వీరందరు యమునికి అతిథులు కాగలరు, 

యథా వాయో సృృణ్శాగాణి వశం యాని బలీయసః, 

తథా చక్రభృతః సర్వే వళ మేవ్య ని కౌరవాః, 

మహాఎలముగల వాయువునకు గడ్డిపరకలు వళ మైనట్లు ఈ చ|క్రధారికి 
కౌరవులందరు వళ మై పోవుదురు. 

నిదురేణైవ ము కేతు కేళచో వాక్య మ|బవీత్, 
లక By అహ ఆ 5౧ Ton గతం 

ధృతరాష్ట్ర మధి ఎత్య సుహృద ౦ గృణ్వత ౦ మిథః, వలి 

విదురు డిట్టు పలుకగా శ్రీకృష్ణుడు ధృతరాష్ట్రుని చూచి, మి(త్రు లందరు 
గుమిగూడి వినుచుండగా ఇట్లు పలికెను. 

రాజన్నేతే యది [కుద్దా మాం నిగృహ్హీయు రోజసా, 
ళు శం 

ఏతే వామా మహం వై తా ననుజానీహి పార్థివ, బ్లో 
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రాజా! వీరు రోధము తొత్రి బంముతో నన్ను వటుకొందురట! నన్ను 

పీరో, నేను వీరినో పట్టుఏ నీవే యెరుగుము. 

ఏతాన్ హి సర్వాన్ సంరబ్దా న్నియన్తు మహ ముత్సహే, 

న త్యహం నినితం కర్మ కుర్యాం పావం కథజ్బున, విల్ 
(a) 

కోవముతో దగిపోవుచున్న సీర నందరిని నేను దక్కజేయగ లను. కాని 

We” అందరు నిందుచు పాపకర్మమును ఎన్నటికిని చేయజాలను, 

పాణవార్లే హి లుభ్యన్తః స్వార్దాన్ హాస్య ని లే సుతాః, 
a 9 నాని థి లాడి 

ఏకే చే దేవ మిచ్చ ని కృత కార్యో యుధిష్టిర 8. 28 

పాండవుల సొమ్ముస కాసపడి యీ సీ కొడుకులు తమ (పయాజనములనే 

వదలివేయుచున్నారు. వారి కోరిక అనియే యైనచో ధర్మరాజు పని నెరవేరిన ఖే. 

అదె వ హహ మేనాంళ్చ యే చైనా నను భారత, 

“x కం య a Ra ara ల్ "వా 

నిగృహ్య రాజన్ పార్టేభ్యో దద్యాం కిం దుష్కృతం భవేత్. 27 

నేడే నేను వీరిని, వీరి వెంటబడి తిరుగువారిని వట్టుకొని కుంతికొడుకుల 

కప్పగింతును. ఆది యేమి తప్పుడుపని యగునా? 

ఇదం తు న ప్రవ ర్రేయం నినితం కర్మ భారత, 

సన్నిధౌ తే మహారాజ కోధజం పావబుద్దిజమ్. 28 

కాని (కోధమువంన, పావబుదివలన పుపెదు ఆ నిందితమెన కర్మ 
థి (ws) మోయ 

ల 

మును, మహారాజా! నీ సన్నిధిలో నెను చేయను, 

1 ఏష దుర్యోధనో రాజన్ యథేచ్చతి తథాఒసు తత్ 

అహం తు సర్వాం సనయా ననుజానామి శ్రే నృప. 29 

రాజా! ఈ దుర్యోధనుడు కోరిన ట్రై యగుగాక! నేను మాత్రము సి 

కొడుకుల నందరను శమించుచున్నాను, 

Ag SS: క గా ౧ త్ ey ఎత్మచ్చుత్వా తు విదురం ధృతరాష్ట్రో9౭_భ్యభి షత, 

శివ మానయ తం పాపం రాజ్యలుబ్ధం సుయోధనమ్. వం 

28, ఇదం కర్మ.ఈ పసేని.చేయటకు అనుదానిని కలుపుకొనవలయును. 
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ధృతరాష్ట్ర) డా మాట విని విదురునితో నిట్టు పలికెను-రాజ్యమున పెను 
లోభము గల ఆ పాపాత్ముని సుయోధనుని వెంటనే తీసికొని రమ్ము. 

సహమి[తం సహామాత్యం ససోదర్యం సహానుగమ్, 
శక్నుయాం యది పన్ధాన మవతారయితు౦ పునః, 81 

మిత్రులతో, మంత్రులతో, తమ్ములతో, వెంటబడి తిరుగు వారితోపాటు 

వానిని సరియగుదారికి తేగలనేమో మరల [పయల్నించెదను. 

తతో దుర్యోధనం క్షతా పునః పావేశయత్ సభామ్, 

ఆకామం (భాతృభిః సార్ధం రాజభిః పరివారితమ్. లల్లి 

అంత విదురుడు తమ్ములతో, ఇతరరాజులతో కూడియున్న దుర్యోధనుని 

వచ్చుట కిష్టపడనివానిని _ మరల సభలోనికి తెచ్చెను. 

అథ దుర్యోధనం రాజా ధృతరాష్టోోఒభ్యభాషత, 

కర్గదుఃశాసనాభ్యాం చ రాజఖి శ్చాపి సంవృతమ్. 88 

కర్గుడు, దుశ్శాసనుడు ఇతరరాజులు చుట్టియున్న దుర్యోధనునితో 

ధృతరాష్ట్ర డిట్టు పలికెను, 

నృశంస పావభూయిష్ట కుదకర్మసహాయవాన్, 

పాపెః సహాయెః సంహత్య పాపం కర్మ చికీర్షసి. 84 

కూరుడా! నిలువెల్ల షావములు నిండినవాడా! నీచపు వనులు చేయు 

వారిని పాపులను తోడుగా గొని వారితో కలిసి పాపకర్మము చేయగోరుచున్నా వు. 

అశక్య మయశస్యం చ సద్భిశ్చాపి విగర్హి తమ్, 
యథా త్వాదృశకో మూఢో వ్యవ స్యేత్ కులపాంసనః. 85 

చేతకానిది, కీర్తిని చంపునది, సజ్జనులు ఏవగించుకొనునది యగు పనిని 

తలపెట్టితివి. నీవంటి మూఢుడు కుందూషకు డిలే |ప్రవ.ర్తించును. 
త్వమిమం పుజ్జరీకాడ మ్మపధృష్యం దురాసదమ్, 

పాపైః సహాయః సంహత్య నిగహీతుం కిలేచ్చసి. 86 

నీవు పాపులగు సహాయులతో కూడుకొని ఎవ్యరికిని లొంగ నివాడు, 

దరిజేరరానివాడు ఆగు (శ్రీకృష్ణుని పట్ట నెంచుచున్నావ వట! 

టౌ 

వి], పస్థాన మవతా రయితుమ్.మంచిదా రికి తెచ్చుకు. 
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యో న శక్యో బలాత్క్మర్తుం దేవై రపి సవాసవై 8, 

తం త్యం పారయసే మన బాల శ్పన్లమసం యథా. వ్ 
థి ద © 

దేవేం[దునికోపాటు దేవత లందరు బలాత్క_రింపజాలని శ్రీకృష్ణుని బుద్ది 

లేని నీవు, పసివాడు చం[దబింబమును పట్రజూచినట్టు పట్టగోరుచున్నావు, 

దేవై ర్మనుమ్యై ర్గనర్వె రసురై రురగె శ్చ యః, 

న సోఢుం సమరే శక్య సం న బుద్ధ్యసి 'కేశవమ్. 88 

దేవతలకు, మనుజులకు, గంధర్వులకు, రాక్షసులకు, సర్పములకు 

యుద్ధమున సహింవ నలవిగాని శ్రీకృష్ణుని తెలియజాలకున్నా వు, 

దుర్గాహ్యః పాణినా వాయు రుస్ప్పర్శః పాణినా శశీ, 

దుర్ధరా పృథివీ మూర్ధ్నా దుర్గాాహ్యః కేళవో బలాత్. 89 

గాలి చేతికి ప్టుపడదు. చం[దుని చేతితో తాకజాలము. భూమిని నెత్తిపై 
మోయజాలము, బలముతో శ్రీకృష్ణుని పట్టజాలము. 

ఇత్యు కే ధృతరా షణ కతాఒసి విదురో౬(బపీత్, 

దుర్యోధన మఖి | పేత్య థా రాష్ట్ర మమరణమ్, 40 
—_ టట a 

ధృతరాష్ట్ర డిట్లు పలికిన పిదవ విదురుడును కోవముతో చురదురలాడు 

చున్న దుర్యోధనుని చూచి యిట్లు పలికెను. 

విదుర ఉవాచ _ విదురు డిట్టు పలికెను, 

దుర్యోధన నిబోధేదం వచనం మమ సాం్యపతమ్, 

సొభద్వారే వాన రేన్హోం ద్వివిదో నామ నామతః, 
శిలావర్తేణ మహతా భాదయామాస శేశవమ్. 41 

దుర్యోధనా! ఇప్పటికై నను నామాట విను. సొభద్వార మనుచోట ద్వి విదు 
డను కోతిరాజు పెద్ద రాలవానతో (శ్రీకృష్ణుని కప్పివె చెను. 

(గహీతుకామో వ్మికమ్య సర్వయత్నేన మాధవమ్, 
[(గహీతుం నాశక్ర వ్చైనం తం త్యం (పార్థయసే బలాత్. 42 

పరా[కమముతో వాడు (వయత్నమంతయు చేసి మాధవుని పట్టగో రెను * 
కొని వాని కది చేతకాలేదు. అసట్టివానిని నీవు బలముతో పట్టగోరుచున్నావు. 
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పాగ్గోోతిషగతం శౌరిం నరకః సహ దానవై 8, 

(గ్రహీతుం నాశక త|త్ర తం త్యం ప్రార్థయసే బలాత్. 48 

పాగ్గ్యోతిషమున కరిగిన యీతనిని నరకుడు రాక్షను అందరితో కలిసి 

పట్టగోరెను, “పట్లలేకపోయెను. సీవు బలముతో పట్ట నుంకించుచున్నా వు, 

అనేకయగవర్షాయ ర్నిహత్య నరకం మృధే, 

నీత్వా కన్యాసహ సాజి ఉపయేమే యథావిధి. 44 

సెక్కు. యుగముల ఆయువు గల ఈక కృష్ణుడు యుద్ధమున నరకుని 

చంపి వేలకొలది కన్యలను తెచ్చి కాస్త్రము చెప్పిన తీరున సెంద్దియాడెను, 

నిర్మోచనే షట్సహ్మస్రాః పాఖె లై రృద్దా మహాసురాః, 

[గహీతుం నాశకం శెనం తం త్వం పార్గయ సే బలాత్. 45 

నిర్మోచన మను చోట ఆరువేలమంది 'పెనురక్కసులు _ పాశము 

బంధము కలవారు _ ఈతనిని పట్టణాల 0. నీ వాతనిని బలముతో లొంగదీయ 

నెంచుచున్నావు, 

అనేన హి హతా బాలే స్తూతనా శకునీ తథా, 

గోవర్గనో ధారితశ్చ గవార్జే భరతర్షభ. 46 
పిన్న నాటనే యీతడు పూతనను నుట్టు పెపైను, అవే బకుడను రాక్షసుని 

కూడ చంపెను, గోవులను రష్మి ంచుటత్రై గోపర్టనపర్వతము నెత్తిపథైను. 

అరిష్ట ధేనుక శైవ చాణూరళ్చ మహాబలః, 

అశ్వరా జళ్చ నిహతః కంస క్చారిష్ట మాచరన్. 47 

అతనికి కీడు చేయగోరుచు అరిష్టాసురుడు, ఛేనుకాసురుగు, గొప్ప బలము 
గల చాణూరుడు, అళ్వుగాజు, కొంనుడు చచ్చిరి. 

జ గ నే క్ b న ఏ గ నా జరాసన్గళ్చ వ క్ర9శ్చ శిశుపాలశళ్చ వీర్యవాన్, 

దాణశ్స నిహతః సంఖ్యే రాజానశ్చ నిషూదితాః. 48 

జరాసంధుడు, దంతవక్తు9 క్రీం, గొవు బఐముగ ౦ శీత వాలుడు దాణానురు 

డును ఈతని చేత యుద్ధము మున మడిసిరి. మనియు పండు రాజుల సీత్రడు 

. చంపెను. 

వరుణో నిర్ణితో రాజా పావక శ్చామితౌజసా, 

పారిజాతం చ వరతా బితః సాజా చ్చ బీపతిః, 49 
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మికిలేని దేహబలము గల ఈ శ్రీకృష్ణునకు వరుణుడు, అగ్నియు నోడి 

పోయిరి. పారిజాశమును తెచ్చునపుడు సాక్షాత్తు దేవేం[దుడే ఓడిపోయెను, 

ఏకార్గవే చ స్వపతా నిహతా మధుకై టభౌ, 

జన్మా న నర ముపాగమ్య హయ।గీవ సథా హతః. 50 

(పళయకా లమున ఆంతయు జలమయ మెనపుడు యోగ నిద్రలో నున్న 

యీతడు మధుక్రైటభులను సంహరించెను. మరియొక జన్మమున హాయ [గీవు 

డను రాక్షసుని చంపెను. 

అయం కరా న |క్రియతే కారణం చాపి పౌరుష, 

యద్య దిచ్చేదయం శౌరి సతత్ కుర్యా దయత్నతః,. ర్] 

ఈత డన్నింటికి కర్త. ఈతనికి కర్త లేడు. పొరుషమున క్రీతడే కార 
ణము. ఈ శౌరి యేదేది చేయగోరిన దాని నెల్బ ప్రయత్నము లేకయే చేయును, 

తంన బుద్ధ్యసి గోవిన్గం ఘోరవి క్రమ మచ్యుతమ్, 

ఆశీవిష మివ (కుద్ధం ే జోరాశి మనిన్టితమ్. ర్ల్లి 

గోవిందుడు ఘోరమైన పరా మము కలవాడు. ఎందును చ్యుతి లేని 

వాడు. కోపించిన (తాచువంటివాడు. ముద్దకట్టిన తేజస్సు. ఏ దోషము లేనివాడు. 
అట్టివానిని తెలియకున్నావు. 

(ప్రధర్షయ న్మహాబాహుం కృష్ణ మక్షిష్టకారిణమ్, 

పళ్లే “ఒగ్ని మివాసాద్య సామాత్యో న భవిష్యసి. ధ్ 

అట్టి మహాబాహువు, సులభముగా సర్వము ని ర్వహించువాడు అగు 

కృష్ణుని దరి జేరి అగ్నిలో బడ్డ మిడుతవలె నీ మంత్రులతో పాటు నశించిపోవు 
దువు. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 
విదురవా కే గ్రింశదధికశత త మో౭.ధ్యాయః, 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్యమున భగ వద్యానపర్యమున 

విదుర వాక్యము గల నూటముప్పదవ అధ్యాయము. 

- సర్గము సృజించువాడు; న (క క పబడనివాడు; 

లో, 
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నూటముప్పదియొకటవన అధ్యాయము 

స్వీయ విశ్వరూపదర్భనం కారయిత్యా శ్రీకృుష్టన్య 

కౌరవనభాతః ప్రస్థాన మ్. 

శ్రీకృష్షడు తన విశ్వరూపమును జూపించి 

కొరవసభనుండి బయలుదేరుట. 

వైశమ్నాయన ఉవాచ _ వైశంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

విదురే ణైవ ముక స్సు కేశవః శ_తుపూగహా, 

దుర్యోధనం ధార్తరాష్ట్ర) మభ్యభాషత వీర్యవాన్. 1 

విదురు డట్లు దుర్యోధనునకు బోధించిన పిదప మహాళ క్తి గలవాడు, 
శ (తువుల సముదాయములను పరిమార్చువాడు నగు శ్రీకృష్ణుడు దుర్యోధనునితో 

నిట్లు పలికెను. 

ఏకో౭.హ మితి యన్మోహా న్మన్యసే మాం సుయోధన, 

పరిభూయ సుదుర్చుద్దే (గహీతుం మాం చికీరసి. లి 
0 ~ ల 

సుయోధనా! సుదుర్చుద్దీ! నే నొక్కడనే యని అజ్ఞానము వలన భావించి 

నన్ను అవమానించి వట్టగోరుచున్నావు, 

ఇహెవ పాణవాః సర్వే తథె వానకవృషయః, 
షు 6 మంజు థి be) 

అల్లో అలో స్ ఈల రం ఇహాదిత్యాళ్ళ రు|దాశ్చే వసవళ్చ మహర్షిభి లి 

ఇసిగో ఇక్కడనే పాండవులు, అంధకులు, వృష్షివంళ మువారు, ఆదిత్యులు, 

రు దులు, వసువులు; మహర్షులతో పాటు అందరు కలరు, 

తస్య సంస్మ యతః శారే ర్విద్యుుదూపా మహాత్మనః, 

అజ్జుష్టమాత్రా శ్రీదశా ముముచుః పావకార్చిషః, 4 



బ్రో శ్రీ మహాభారతము 

అట్టు అట్టహాసము చేయుచున్న మహాత్ము డగు శారినుండి మెరపులవంటి 

రూపములతో అగ్నిజ్వాలలు గలవారు బొట్టన(వే, అంతవారు అగు దేవతలు 

వెలికి వచ్చిరి. 

అస్య |బహ్మా లలాటస్తో రుదో వక్షసి చాభవత్. ర్ 

అతని నానట (బహ్మయు రొమ్మున రు దుడును ఉండిరి. 

లోకపాలా భుజేష్వాస న్నగ్ని రాస్యా దజాయత, 

ఆదిత్యా శ్చైవ సాధ్యాశ్చ వసవోఒథాశ్వినా వపి. 6 

లోకపాలకు లందరు భుజములయందు నిలిచిరి. ముఖమునుండి అగ్ని 

బయలుదేరెను. ఆదిత్యులు, సాధ్యులు, వసువులు, అశ్విసీదేవతలును గానవచ్చిరి* 

మరుతళ్చ సహేన్దేేణ విశ్వేదేవా స్తథైవ చ, 
బభూవు శ్చెకరూపాణి యక్షగన్గర్యరక్షసామ్. 7 

దేవేం[దునితో పాటు దేవతలు, విశ్వేదేవులు, యక్షులు, గంధర్వులు; 

రక్షస్సులు _ ఒక్కరూపముతో అచట తోచిరి. 

(పాదురాసాం తథా దోర్భ్యాం సంక ర్షణధనంజయో, 

దక్షిణోఒథారునో ధన్వీ హలీ రామశ్చ సవ్యతః. 8 
. టి 

అతని భుజమునుండి బలరాముడు, అర్జునుడు పుట్టుకొని వచ్చిరి. కుడి 

భుజమున విల్లు ధరించి అర్హునుడును, ఎడమ భుజమున నాగ లిపట్టుకొని బల 

రాముడును గానవచ్చిరి. 

ఫీమో యధిష్టిర శ్చైవ మృాదీప్పుతౌ చ వృష్టతః. 
ఫీముడు, యుధిష్టిరుడు, మాదికొడుకులు .వెనుకవై పున కానవచ్చిరి. 

అన్హకా వృష్టయ శైవ (వద్యుమ్న | పముఖా సతః, 

అ(గే బభూవుః కృష్ణస్య సముద్యతమహాయుధాః. 9 

అఐధకులు, వృష్ణులు, (పద్యుమ్నుడు మొదలగువారు ఆయుధము లె త్రి 

పట్టుకొని కృష్ణుని ముందు నిలిచిరి. 

B. దోర్భా్యామ్ - భుజములనుండి. 



భగ వద్యానపర్వము లిరిక్ 

శజ_చ|క్ర-గదా_శ కి_శార్గ_లాజల.-ననకాఃః 10 
మి ఆతి శీ ౧ ఎ 

అదృశ్య నోద్యతాన్యేవ సర్య|పహరణాని చ, 

నానాబాహుషు కృష్ణస్య దీహ్యమానాని సర్వశః, 11 

శంఖము, చ|క్రము, గద, శక్తి, కార్హ మను విల్దు, నాగలి, నందకమను 

ఖడ్గము, మరియు తక్కిన ఆయుధము లన్నియు. శ్రీకృష్ణని పెక్కు చేతులలో 
వెలుగులు చిమ్ముచు పెకి లేచి కానవచ్చినవి. 

నేత్రాభ్యాం న సత శవ (శో(తాభ్యాం చ సమ నతః, 

(పాదురాసన్ మహారౌ(దాః సధూమాః పావకార్చిషః. 12 

కన్నులనుండి, ముక్కునుండియు, చెవులనుండియు, మిక్కిలి భయము 

గొలుపు, పొగతో కూడిన అగ్నిజ్వాలలు వెలువడినవి, 

రోమకూపేషు చ తథా సూర్య స్యేవ మరీచయః. 

రోమకూపములనుండి సూర్యుని కిరణములవంటి జ్వాలలు తోచినవి. 

తం దృష్ట్యా ఘోర మాత్మానం కేళవస్య మహాత్మనః, 

న్యమీలయ న న్నేతాణి రాజాన స్త్ర సచేతసః. 18 

మహాత్ముడగు కేశవుని ఆ ఘోరరూపమును గాంచి రాజు లందరు గుండె 

అదరుచుండగా కనులు మూసికొనిరి, 

యితే ద్రోణం చ ఖీష్మం చ విదురం చ మహామతిమ్, 

సజ్ఞాయం చ మహాభాగ మృషీం శ్సెవ తపోధనాన్, 14 

(దోణుడు, భీమ్మడు, దొడ్గబుద్దిగం విదురుడు, పుణ్యాత్ముడగు సంజ 
యుడు, తపోధనులగు బుషులు మా[తము కన్నులు మూసికొనలేదు. 

(పాదా తేషాం స భగవాన్ దివ్యం చక్షు ర్థనార్గనః. 15 

వారికి భగవంతుడగు జనార్గనుడు దివ్యమగు నేత్రము నొసగెను. 

తద్దృష్ట్యా మహదాశ్చర్యం మాధవస్య సభాతలే, 

దేవదున్గుభయో నేదు? పుష్పవర్షం పపాత చ. 16 

మాధవుడు సభాతలమున చూపిన ఆ మహాళ్చర్యమును గాంచి దేవతల 

దుందుభులు మొరసినవి, పూలవాన కురిసెను. 



ధ్నతరా ర ఉవాచ ధృతరాష్టు9 డిట్టు పలికెను. 

ఇమేవ పుణురీకాక్న సర్వస్య జగతో హితః, 

తస్మాత్ త కణం యాదవ శేష్ష పసాదం కరు మర్దన సి. 17 

షే జగ గత్తున కంత్రటికిని మేలుకూర్చువాడవు. కావున 

హ ఇ 

భగవన్ మమ నేత్రా ద్రాం మ నర్ధానం వృణే పునః, 

భవనం దమ మిచ్చామి నాన్యం (దవ మిహోత్స హే. 18 

నేను మరల కన్నులు మూతవడుటనే కోరుదును. నిన్ను చూడగోరు 
చున్నాను, మరి యెవ్వరిని చూడగోరను, 

తతో౭ |బవీ న్మహాబాహు ర్భృతరాష్ట్ర9ం జనార్దనః, 

అద్భశ్యమానే న్యేతే ద్వే భవేతాం కురునన్లన. 198 

అప్పుడు మహాదాహువగు జనార్దనుడు ధృతరాష్ట్రనితో నీ కన్ను లితరు 

జనాన్ రాన వానుదేవా వాచ్చ మ్వహాజకక్ళషయా. 20 

చక్తుష మాసీనం ధృతరాష్ట్రం నరాధిపాః, 
తా బుషభి;ః సార్దం తుష్టువు ర్మధునూదనమ్. 21 

. గ. రాజు2ఐంచచు బుస త్రోహాస్పు కన్నులు పొంది కూర్చున్న ధృత 
రా ని చూచి అప బృరవంచిరి, మధునూదనుని స్తుతించిరి. 

చదాల చ మహీ కృత్స్నా సాగరక్సాపి చుక్షుభే, 
వాం స విన్న యం పరమం జగ్ము? పార్టివా భరతర్షభ, వివి 

స్. _ శ భాం యంతయు కదలసాగెను, సము[దము కళవళపడేను. రాజు 
ఉండచ్చు వరమాక రము పొందిరి. 



తతః స పురుషవ్యా ఘః సంజహార వపుః స్వకమ్, 

తాం దివ్యా మద్భుతాం చితా మృదిమతా మరిందమః, 2§ 
థి pa) 

ఆ పురుషోత్తముడు తనదై న దేహమును పొందెను, దివ్యము, అద్భుతము, 

చిత్రము, సంపన్నము నగు తనువును ఉపసంహారించెను, 

తతః సాత్యకి మాదాయ పాణౌ హార్టిక్య మేవ చ, 

బుషిఖి సె రనుజాతో నిర్యయౌ మధుసూదనః. 24 
= ణః 

పివప సాత్యకిని కృతవర్మను చేతులతో విలాసముగా పట్టుకొని ముషల 

కడ అనుమతి గొని మధుసూదనుడు బయలువెడ లెను, 

బుషయో౭. నర్హితా జగ్ము సత సే నారదాదయః, 

తస్మిన్ కోలాహలే వృతే తదద్భుత మివాభవత్. 25 

నారదుడు మొదలగు బువులు ఆ గందరగోళములో కానరాకుండ వెడలి 

పోయిరి. అది యంతయు పెద్ద ఆశ్చర్యవిషయ మయ్యెను. 
టె ల 

త్రం (పస్థిత మధి పేక కౌరవాః సహ రాజఖిః, 

అనుజగ్ము ర్నరవ్యా[ఘం దేవా ఇవ శత|క్రతుమ్. 26 

బయలుదేరిన కృష్ణుని గాంచి రాజులతోపాటు కురువంళము వారు, 

దేవేందుని ఎంటనంటిన దేవతల వలె, వెనుక నడువసాగిరి, 

అచి నయ న్న మెయాత్మా సర్వం త దాజమబ్దలమ్, 

నిశ్చ కామ తతః శౌరిః సధూమ ఇవ పావకః. 27 

మహానుభావుడగు శ్రీకృష్ణుడు ఆ రాజుల సముదాయమును లెక్కచేయక 

పొగతో కూడిన అగ్నివలె బయలు వెడలెను. 

తతో రథేన న|భ్రేణ మహతా కిట్కాబీకినా, 

హే మజాలవిచి తేణ లఘునా మేఘనాదినా, 28 

బీర, అమునా _ వడిగల, 
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ళ్ వస్క_రేణ శు భేణ వై యాుణ వరూథినా, 

శెబ్యసుగీవయు కేన వ్రత్యదృశ్యత దారుకః, 29 

స్వచ్చమైనది, గొప్పది, మువ్వలు గలది, బంగారు జూలరులతో విచి[త 

మైనది, వేగము గలడి, ఉరుమువంటి ధ్వని గలది, చక్కని పరికరములు 

గలది, పులితోలు తొడుగు గలది, శెబ్యము, సుగీవము మున్నగు గుజ్జములు 

పూన్చినది యగు రథముతో దారుకుడు కానవచ్చెను, 

తథైవ రథ మాస్థాయ కృుతవర్మా మహారథః, 

వృష్టేనాం సంమతో వీరో హార్టిక్యః సమదృళ్యత. 80 

అర్రే రథము గొని మహారథుడు, వృష్టివంశ మువారికి |పియమైన వీరుడు, 

హృదికుని కుమారుడు నగు కృతవర్మ కొనవచ్చెను, 

ఉపస్థితరథం శ్లౌరిం ప్రయాస్య న మరినమమ్, 

ధృతరాష్ట్రో మహారాజః పునరే వాభ్యభాషత. 81 

రథ మెక్కి బయలుదేరుచున్న శ్రీకృష్ణునితో ధృతరాష్ట్ర మహారాజు మరల 

ఇట్టు పలికెను, 

యావద్చలం మే పుతేషు పశ్యత సే జనార్దన, 

(వత్యక్షం తేనతే కిఇ్చిత్ పరోక్షం శ తుకర్శన. వల్లి 

జనార్దనా! శ తుసంహారకుడా! కొడుకుల విషయమున నాకున్న బల 

మెట్టిదో స్వయముగా చూచుచున్న నీకు అంతయు (వత్యక్షమే. పరోక్ష 
మె కొంచెమును లేదు, 

కురూణాం శమ మిచ్చ న నం యతమానం చ కేశవ, 

విది త్వైతా మవస్థాం మె నాభిళజ్కితు మర్ష సి. 88 

నేను కౌరవులు శాంతి సొందుటయే కోరుచున్నాను. దానికొరశే 

(వయత్నించుచున్నాను. ఈ నా అవస్థ నెరిగి నన్ను శంకింపవలదు. 

29. సు ఉపస్కరేణ--మంచి పరికరముబు గల, వైయా.౨ణ పులి 

తోలు కప్పిన; వరూధినా_ రక్షణగ ల, 
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న మే పాపేఒ స్యభి పాయః పాణ్లవాన్ (పతి కేళవ, 

జ్ఞాతమేవ హితం వాక్యం యన్మయో కః సుయోధనః, 84 

పాండవుల విషయమున నాకు పాపబుద్ధి లేదు. నేను సుయోధనునకు 

చెప్పిన హితవాక్యము నీ వెరిగినదే, 

జాన ని కురవః సర్వే రాజానశ్చెవ పార్థివాః, 

శమే [వయతమానం మాం సర్వయత్నేన మాధవ. లిక్ 

మాధవా! ఈ రాజులు, భూమిపొలకులు, కౌరవులు అందరు సమ సమగు 

(పయత్న ముతో కాంతి క్రై (పయత్నించుచున్న నన్నె రుగుదురు, 

వై శమ్పాయన ఉవాచ _ వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

తతో౬(బవీ న్మహాబాహు ర్భృత రాష్ట్రం జనార్దనః, 

(దోణం పితామహం భీష్మం క్షతారం బాస్రాకం కృవమ్. 86 

[ప్రత్యక్ష మేతద్ భవతాం యద్య్భ తం కురుసంసది, 

యథా చాశిషవన్మన్లో రోషా దద్య సముతితః. 7 
యట యట థి 

అంత మహాబాహువగు శ్రీకృష్ణుడు ధృతరాష్ట్రనితో, (దోణుడు, తాత, 
విదురుడు, బాహ్లికుడు, కృపుడు మొదలగువారితో ఇట్టు పలికెను. కౌరవుల 

సభలో ఏమి జరిగెనో మీకు తెలిసినదే. సంస్కారములేనివానివలె బుద్ధిహీనుడగు 
దుర్యోధనుడు నేడు రోషముతో విజృంభించేను. 

వద త్యనీశ మాత్మానం ధృతరాష్ట్రో? మహీపతిః, 

ఆపృచ్చే భవతః సర్వాన్ గమిష్యామి యుధిష్షిర మ్. 88 

రాజైన ఠః ధృతరాష్ట్రుడు తా నసమర్థుడనని పలుకుచున్నాడు! మీ 

అందరను వీడుకొందును, యుధిష్షిరుని కడ కరుగుదును. 

ఆమ న్యు వేసితం శౌరిం రథసం పురుషర్షభ, 
అంతా థి థి a 

అనుజగ్ము ర్మ హేష్వాసాః (పవీరా భర తర్గభాః. 99 

దం కణ శ తొ భీష్మో (దోణః కృృపః కృతా ధృతరాహ్టోోఒథ బాహ్హికః, 

అశ్వత్థామా విక ర్చ యుయుళత్ళుశ్చ మహారథః. “W400 
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అట్టు ఆందరను వీడుకొని రథ మెక్కి. బయలుదేరిన. శ్రీకృష్ణుని వెంట 

నంటి పెద్ద ధనువులుగల భరతకుం|శేష్టులు, భీష్ముడు, (దోణుడు, కృపుడు, 

విదురుడు, ధృతరాష్ట్రుడు, బాష్టాకుడు, అశ్వత్హామ, వికర్ణుడు, మహారథుడగు 
ట్ ౧ థి ర) 

యుయుత్సు వు నడచిరి. 

తతో రథేన ను భ్రేణ మహతా కిజి_బీకినా, 

కురూణాం పశ్యతాం (ద్రష్టుం స్వసారం స పితు ర్యయౌ. 41 

పిదప స్వచ్చమైనది, గొప్పది, చిరుమువ్వలు గలదియగు రథముతో 

శ్రీకృష్ణుడు, కౌరవులందరు చూచుచుండగా తన మేనత్త కుంతిని చూచుటత్రై 

యరిగను, 

ఇతి శ్రీమహాభారలే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

విశ్వరూపదర్శనే ఐక | తింళదధికశతత మోఒ౬ధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున భగవద్యానవర్వమున 
విశ్వరూవదర్శనముగల నూటముప్పదియొకటవ అధ్యాయము. 

&1. కింకిణీకం - చిరునవ్వుల తోరణము _ అది గలది కింకిణీకి _ 
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నూటముప్పది రెండవ అధ్యాయము 

శ్రీకృషేన పృష్టయా కు న్తీదేవ్యా పాణ్గవాన్ ప్రతి 
(షేషయితుం స్వనన్దేశన్య కథన మ్, 

శ్రీకృష్ణు డడుగగో కుంతి పాండవులకు తెలుపుటకు 

తన సందేశమును. చెప్పుట. 

వై శమ్చాయన ఉవాచ-వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

(పవిశ్యాథ గృహం తస్యా శ్చరణా వభివాద్య చ, 

ఆచఖ్యా తత్సమాసేన యద్వృ తం కురుసంసది, క్షే 

అంత కృష్ణుడు కుంతియిల్లు చేరి ఆమె పొదములకు (మొక్కి కురుసభలో 

జరిగినదానిని నంక్నేవముగా చెప్పెను. 

వాసుదేవ ఉవాచ-వాసుదేవు డిట్లు చెప్పెను. 

ఉక్ర౦ బహువిధం వాక్య౦ (గహణీయం సహేతుకమ్, 

బుషిభిశ్చెవ చ మయా న చాసొ తద్భృహితవాన్., ల్లి 

బుషులును నేను గహింపదిగిన మాట లెన్నో కొర ణములు చూపి చెపి” 

తిమి. ఈతడు దానిని గహింపలేదు, 

కాలపక్వ మిదం సర్వం సుయోధనవళానుగమ్, 

ఆవృచ్చే భవతీం శీఘం ప్రయాసే పాణ్జవాన్ (పతి. శ్రి 

ఇది యంతయు కాలము పండి సుయోధనుని వశమున బోవుచుస్న ది, 

నేను త్వరగా నీకడ సెలవు గైకొని పొండవులకడ కరుగుదును. 

కిం వాచ్యాః పాజ్లవేయా సే భవత్యా వచనా న్మయా, 

త|ద్బూహి త్యం మహా పాజ్జ సూ వచనం తవ, 4 

సీ మాటగా పాండవులకు నే నేమి చెప్పవలయును? సీపు దొడ్డబుద్ధిగల 

దానవు. చెప్పుము. నీమాట వినగోరుదును, 
i SMB.26 (11) 
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కున్యువాచ-కుంతి యిట్లు పలికెను. 

(బూయాః కేశవ రాజానం ధర్మాత్మానం యధిష్టిర మ్, 

భూయాంసే హీయతే ధర్మో మా పుతక వృథా కృథాః. ర్ 

కేశవా! రాజైన ధర్మాళ్నుడగు యధిష్టిరునితో నిట్లు చెప్పుము. కొడుకా! 

నీ ధర్మము మిక్కిలి దొడ్డది, కాని యది యిప్పుడు చెడిపోవుచున్నది. నీవు 

దానిని వ్యర్థము చేయకుము, 

డో తియ స్యెవ తే రాజన్ మన్షకస్యావి పశ్చిత ౩, 

అనువాక హతా బుద్ధి ర్థర్మ మేవై క మీక్షతే. 6 

రాజా! పండితుడు కొత, అర్థజ్ఞానము నరుగక వేదములు వల్టించు బావని 

బుద్ధి చెడినట్టు ధర్మ మునే చూచుచున్న సీ బుద్ధి చెడినది. 

Yo అందు చ a 

అజ్లావేక్షస్వ ధర్మం త్వం యథా సృష్టః స్వయమ్మువా, 

బాహుభ్యాం క్ష|త్రియాః సృష్టా బాహువీర్యోపజీవినః, 7 

క్రూరాయ కర్మణి నిత్యం |పజానాం పరిపాలనే. 

(బహ్మ ని న్నేవిధముగా పుట్టించెనో ఆ ధర్మమును వరికింపుము, పరమ 

పురుషుని భుజములనుండి పుట్టిన క్ష[తియులు భుజగ క్తి నా|శయించి (బదుక 

వలయును. (పజలను పాలించుటలో (కూరకర్మమునతై వారిని పర మాత్మ 

సృజించెను. 

శృణు చాాతోపమా మేకాం యా వృద్దేభ్యః [శతా మయా, 

ముచుకున్సస్య రాజర్షే రదదత్ వృథివీ మిమామ్. 8 
పురా వై శ్రవణం ప్రీతో న చాసొ తద్భృహీతవాన్. 9 

పెద్దలు చెప్పగా విన్న ఒక కథను దీనికి దృషాంతముగా చెప్పెదను 
(ny య (| య 

నుము. మునుపు కుబేరుడు ముచుకుందుడను రాజర్షికి (ప్రీతుడై యీ భూమి 

ఎతటిని ఒసగెను. కాని అత డది (గ హింపలేదు. 

ఖా 5. భూయాన్ - గొప్పది, భూమిని పాలించుటవలన నేర్పడు గొప్పధర్మము. 

68. శోతియస్య - వేదము చదువుకొన్న, మన్ష్సకస్య-అర్ధజ్ఞానము తెలియని, 
ల ల ్న ఎ వ్ 

అవివశ్చితః-పాండిత్యము లేని; అనువాకహతా- వల్లె వేయుట వలన చెడిన, 
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బాహువీర్యార్షితం రాజ న్నశ్నీయ మితి కామయే, 

తతో వైైశవణం ప్రీతో విస్మితః సమపద్యత. 10 

“రాజా! నా చేతుల చేవతో సాధించిఫదానిని ఆనుభవింవవలయుపని నా 

కోరిక” అని ముచుకుందు డనగా కుబేరుడు [పీతుడయ్యెను. అచ్చెరువు పొందెను. 

ముచుకున్ల స్తతో రాజా సోఒన్వళాస ద్వసున్ధరామ్, 

బాహు వీర్యార్జితాం సమ్యక్ క్షతధర్మ మన్నువతః, 11 

పిదప ముచుకుందరాజు తన చేతుల చేవతో సాధించిన భూమిని, క్ష[తియ 

ధర్మమునందు కుదురుకొన్న నిష్ట కలవాడై. పరిపాలించెను, 

యం హి ధర్మం చర నీహ (పేజా రాజ్ఞా సురక్నితాః, 

చతుర్ధం తస్య ధర్మస్య రాజా విన్దేత భారత. 12 
థి £ టె 

రాజు చక్కగా రక్నించుచుండగా [వజిలు సాధించిన ధర్మములో నాలు 

గవ భాగమును రాజు బొందును, 

రాజా చరతి చేదర్శ్మం దేవత్వాయైవ కల్పతే, 
(an) 

స చే దథర్మం చరతి నరకాయైవ గచ్చతి. 18 

రాజు ధర్మమును సాధించెనేని ఆతడు డై వత్వము నొందును. అధర్మము 

చేసినచో నరకమునకే పోవును. 

దణనీతిశ్చ ధర్మేభ్య శ్చాతుర్వర్శ్యం నియచ్చతి, 

(పయుకా స్వామినా సమ్య గధ ర్మేభ్యళ్చ యచ్చతి. 14 

వభువు (పయోగించు దండనీతి నాలుగువర్ణ ములవారిని ధర్మముల 

కొరకు అదుపులో పెట్టును. అధర్మము లంటకుండ చక్కగా కాపాడును, 

దణనీత్యాం యదా రాజా సమ్యక్ కా ర్చ్యేన వరతే, 

frm గం యక ం THe (చవక 
తదా కృతయుగం నామ కాలః గోవః (ప్రవర్తతే. 15 

రాజు దండనీతియందు సంపూర్ణముగా చక్కగా [పవ_రించినచో కృత 

యుగ మను (శేన్టమగు కాలము సాగును, 

14,  దండనీతిః స్వామినా (పయుక్రా _ అని అన్వయము; ధర్మభ 

కొరకు; సియచ్చతి - నియమించును, 

09 గ్ న్ స్ట్రా ర్మముల్ర 
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కాలో వా కారణం రాజ్ఞో రాజా వా కాలకారణమ్, 

ఇతి మే సంశయో మా భూదాజా కాలస్య కారణమ్, 16 

కాలమునుబట్టి రాజు నడచుకొనవలయునా? రాజునుబట్టి కాలము సాగ 

వలయునా? అను సందేహము నాకు కలుగకుండుగాక! రాజే కాలమునకు 

కార ణము, 

రాజా కృతయగ సష్టా [తేతాయా ద్వాపరస్య చ, 

యుగస్య చ చతుర్ధస్య రాజూ భవతి కారణమ్. 17 

రాజే, కృతయుగ మును, |క్రేతాయుగ మును, ధ్వాపరయుగమును, నాలుగ 

వది యబ కలియుగమును నృష్టించును, ఈ నాలుగింటికి రాజే కారణము. 

కృతస్య కరణా |ద్రాజా స్వర్గ మత్యన్త మవ్నతే, 
(లేతాయాః కరణా [దాజా స్వర్గం నాత్యన మశ్నులే. 18 

కృతయుగమును చేయుటవలన రాజు స్వర్గమును కడదాక అనుభ 

వించును. (తేతను చేయుటవలన స్వర్గమును కొంతవరకే అనుభవించును. 

పవ ర్రనా ద్ద్వాపరస్య యథాభాగ ముపాళ్ను తే, 

కలేః (వవ ర్రనా |దాజా పాప మత్య న్త మవ్నతే. 19 

రాజు ద్వావరయుగమును నడపుటచేత పాపపుణ్యములను ఆయా 

(పమాణములలో ఆనుభవించును. కలిని (ప్రవ _ర్టింవజ్లీసి పుణ్య మావంతయు 

లేని పావము ననుభవించును, 

తతో వసతి దుష్కర్మా నరకే శాశ్వతీః సమాః, 

రాజదోషేణ హి జగత్ స్పృళ్యళలే జగతః స చ. 20 

'6. రాజు ధర్మమునో అధర్మమునో ఆచరించుటవలన కృత (తేతాద్వాపర 

కలియుగముల రూపమున కాలమునకు కారణమగుచున్నాడు. ఇట్లు అన్ని 

కాలములయందును ధర్మములోని హెచ్చు తగ్గులవలన కృతాదియుగ ముల 

వ్యవహారము కలుగు నని తాత్సర్యము. 

20. జగతః _ జగత్తు దోషముచేత; సః _ ఆతడును _ రాజును, చ - 

స్పృళ్యతే - స్పృశింపబడును. రాజుదోవషము లోకమునకు, (పజల 

దోషము రాజునకును అంటునని తాత్పర్యము. 
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అంత ఆ పాపకర్ముడు పెక్కేండ్డు నరకమున నివసించును. రాజు తప్పు 

జగత్తును, జగత్తు దోషము రాజును అంటును. 

రాజధర్మా నవేక్షస్వ పితృ పెతామహోచితాన్, 

కి 2 సి 9 నైత|దాజర్థివృ త్రం హి యత్ర త్యం స్థాతు మిచ్చ | 

తండి తాతల వరుసగా పరిచయములై న రాజధర్మ ములను పాటింపుము, 

సీవు నిలువగోరినది రాజర్జుల నడవడి కాదు, 

నహి వైక్సవ్యసంసృష్ట ఆనృళంస్యవ్యవస్థితః, 
రు రు థి 

పేజాపాలనసంభూతం ఫలం కిజ్బున లబ్ధవాన్ 99 

ఆందోళనతో విలవిలలాడిపోవువాడవు, మెత్తదనమునే అంటి పెట్టుకొని 

యుండువాడవునై (పజలను పాలించుటవలన పుట్టు ఫలమును ఏ కొంచెము 

పొందజాలకుంటివి. 

న హ్యేతా నూశిషం పాణు ర్న చాహం న పితామహః, 
(వయుకవ నః పూర్వం తే యథా చరసి మేధయా. బిల 

సీ విట్టు కావలయునని సీ తండి పాండురాజుగాని, నేను గాని, తాత 

భీష్మడుగాని నిన్ను దీవించియుండలేదు. నీవు నీ తెలివితో (ప్రవ ర్షించుచున్నావు, 

యజ్ఞో దానం తపః శౌర్యం (జ్ఞా సనాన మేవ చ, 

మాహాత్మ్యం బల మోజళ్ళ నిత్య మాళంసితం మయా. 24 

యజము, దానము, తపస్సు, పరాక్రమము, (వజ, మంచి సంతానము, 
ణా తో 

మహిమ, బలము, ఉత్సాహము సీయందు ఎల్లవెళల నిలవవలయిునని నేను 

కోరుకొంటిని, 

బిల్లి న అబ్ధవాన్ _ ఖొందని వాడ వెతివని భావము. 

బిశ, ఓజః = మంచి పనులు చేయటకై ముందుకు దూకు లక్ష ణము, 
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నిత్యం స్వాహా స్వధా నిత్యం దద్యు ర్మానుష దేవతాః, 

దీర మాయు రనం పుత్రాన్ సమ్యగారాధితాః శుభాః, విగ ఘ ధి 

మంగళమును కూర్చు మానవులను దేవతలను మనము చక్కగా కొలిచి 

నచో వారు స్వాహా, స్వధా అను సత్కర్యలను, దిర్షమైన ఆయువును, ధనమును, 
పు[తులను ఆను[గ హింతురు. 

ప్యుతే ష్యాశాసతే నిత్యం పితరో దైవతాని చ, 

దాన మధ్యయనం యజ్ఞః (పజానాం పరిపాలనమ్. 26 

తలిదం[డులు, దై వతములును పు[తులయందు దానము, వేదములను 

- అధ్యయనము చేయుట, యజ్ఞము, (పజలను పొలించుట అనునవి చెడక యుండ 

వలయునని కోరుదురు, 

ఏత దర్మ మధర్మం వా జన్మనై వాభ్యజాయథాః, 
ధి భె 

తేతు వైద్యాః కులే జాతా అవృత్యా తాత పీడ్రితాః, 27 

నాయనా! కృష్ణా! నేను చెప్పునది ధర్మమో అధర్మ మో స్వభావమును 
బట్టియే నీ వెరుగుదువు ఆ పాండుతనయు లంతగా విద్యలు నేర్చి, అంత గొప్ప 

కులమున బుట్టి (బదుకుతెరువు లేక పాటుపడుచున్నారు. 

25 స్వాహా-దేవతల నారాధించుట కీ శబ్దమును వాడుదురు. స్వధా - పితృ 

దేవళల నారాధించుట కీ శబ్దమును వాడుదురు. నిత్యం స్వాహా స్వధా 
యనగా దేవపితృకార్య ములు చక్కగా సాగుట - మానుషులు, దేవతలు 

చక్కగా కొలువబడినవారై యీ లోకమున అయువు మొదలగువానిని, 

పరలోకమును కూర్చు స్వధా మొదలగు సత్క్మర్మములను అనుగ 

హింతురని తాత్పర్యము. 

27. ఏతత్ _ తాను చెప్పెడు ఈమాట; ధర్మమ్ _ ధర్మముతో కూడినదో; 
అధర్మం వా-అధర్మముతో కూడినదో; జన్మనా ఏవ స్వభావము వల 

ననే? అభ్యజాయథాః-చక్కగా నీ వెరుగుదువు. ఇవి కృష్ణుని సంబోధించి 
యన్న మాటగా (గ హింపవలయును; తొ తు-అ పొండవు లన్ననో;వె దాకః_ 
విద్య కలవారయ్యు; అవృత్యా_(బదుకుతెరువు లేక; పీడితా8-పీడింపబడు 
చున్నారు, 
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య్మత దానవతిం శూరం త్లుధితాః పృథివీచరాః, 

(ప్రావ్య తుష్టాః తిష్టనే ధర్మః కో౭.భ్య ధిక సతః, 28 

ఆకలితో కడుపులు కాలుచున్న జనులు శూరుడగు రాజును పొంది 

తృప్తితో నిలువదొక్కుకొన గలిగినచో అంతకంటె మిన్నయగు ధర్మ 

మేముండును? 

దానే నాన్యం బలే నాన్యం తథా సూనృతయా వరమ్, 
ఎవ అధ సర్వతః (పతిగృహ్హేయా (దాజ్యం [పా ప్యేహ ధార్మికః. 29 

ధర్మము తప్పని రాజు రాజ్యమును పొంది ఒకనిని, దానముతో మరి 

యొకనిని, బలముతో వేరొకనిని (ప్రియమైన సత్యవాక్యముతో అన్నివై పుల 

నుండి ఆకట్టుకొన వలయును, 

(బాహ్మణః | పచరేద్ వై కం కతియః పరిపాలయేత్, 

వైశ్యో ధనార్జనం కుర్యా చ్చ్యూదః పరిచ రేచ్చ తాన్, శ్ 

(వావ్మణుడు భిషావృత్తిని నడుపవలయును. క్ష తియుడు పాలింప 

వలయును. వైవ్యడు ధనమును సంపాదింపవలయును, భూ ద్రుడు ఆ యా వృత్తు 
లతో వారిని సేవింపవలయును. 

భె క్షం విపతిషిద్ధం తే కృషి ర్రైషవోపవద్యతే, 

క్ష తియో౬సి క్షతాత్రాగితా బాహువీర్యో వజీవితా. 81 

బిచ్చమెత్తుట నీవ చేయరాని వని, వ్యవసాయము పీకు తగదు. జనులకు 

కలుగు కష్టములను సోగొట్టు ష|త్రియడవు గదా! చేశుల. చేవతో బదుకుటయే 
సీ కర్తవ్యము. 

28, దానపతిమ్ _ పాలనాధికారము కలవానిని; *దేజి పాలనే _ అను 

ధాతువు నుండి యేర్పడిన రూవము. 

80. పరిచరేత్ _ సేవింపవలయును. సేవించుట యనగా చాకలి, కమ్మరి, 
కుమ్మరి మున్నగు వృత్తులవ్వారా కావలసిన వస్తువులు మొదలగువానిని 
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ప్మిత్య మంశం మహాబాహో నిమగ్నం పునరుద్దర, 

సామ్నా భేదేన దానేన దజ్జేనాథ నయేన వా. తి 

నీత్రం। డిపాలు సీట గలిసినది. మహాబాహూ! దానిని మరల పెకి లాగు 

కొనుము. సొమమో, ఖేదమో, దానమో, దండమో, సీతియో దేనితోనై న దానిని 
సొధింపుము. 

ఇతో దుఃఖతరం కిం ను యదహం దీనబాన్గవా, 

వరపిఖ ముదీక్నే వై త్వాం సూత్వాఒమి[త్రకర్శన,. 88 

శతువులను రూపుమాపెడు ఓ ధర్మరాజా! నిన్ను కని దీనులగు చుట్ట 

ములు గల దాననై నేను వరుల కూటి'క్రె ఎదురుచూదుచున్నాను, ఇంతకంటె 

పెద్ధ దుఃఖ మేముండును? 

యుద్ధ్యస్వ రాజధర్మేణ మా నిమజ్దీః పితామహాన్, 

మా గమః శ్షీణపుణ్య స్వం సానుజః పాపికాం గతిమ్. 94 

రాజధర్మమును చేపట్టి పోరాడుము. నీ పితృదేవతలను నీట ముంచకుము, 
పుణ్యము చెడిపోగా, తమ్ములతోపాటు పాపగతికి పోకుము. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగ పర్వణి భగ వద్యానపర్వణి 

కు నీవాక్యే ద్వా_తింశద ధికళతత మోఒ౬ధ్యాయః, 

ఇది ్రీమహాభారతమున ఉద్యోగ పర్వమున భగవద్యానపర్వమున 
కుంతివాక్యముగల నూటముప్పదిరెండవ అధ్యాయము. 



(తయ స్త్రింశద ధికశతత మో ఒధ్యాయః 
నూటముప్పదిమూడవ అధ్యాయము 

కుస్తా విదులోపాభ్యానన్య కథనం, తత్ర విదులయా రణాత్ పలాయ్య 

సమాగతస్య స్వపుత్రస్య భ ర్హనపూ ర్వకం పునర్యుద్ధాయ (ఫోత్సాహనమ్,. 

కుంతి విదులకథను చెప్పుట, అందు విదుల రణ మునుండి పారి వచ్చిన 

తన కొడుకును మందలించి మరల యుద్ధమునకు పురికొల్పుట., 

కున్వువాచ-కుంతి యిట్టు చెప్పెను. 

అతా ప్యుదాహర సీమ మితిహాసం పురాతనమ్, 

విదులాయాశ్చ సంవాదం పుతస్య చ పరంతప, 1 

(పాతకాలమునాటి యీ చరిత్రమును ఇక్కడ ఉఊదాపారింతురు. అది 

విదులకు, అమె కొడుకునకు జరిగిన సంవాదము. 

తతః (శేయశ్చ భూయశ్చ యథావ ద్యకు మర్ష సి. 

నేను చెప్పినదానికంటె (ప్రశస్తమైనది, మించినది ఉన్నచో తగు విధ 
ముగా నీవు చెప్పనగును. 

యశస్వినీ మన్యుమతీ కులే జాతా విభావరీ, 
కతధర్మరతా దానా విదులా దీర్గ దర్శినీ, 2 

2. తతః _ దానికంటె - నేను చెప్పెడిదానికంటె; (శ్రేయః - ఎక్కువగా 

మేలు గూర్చునది; భూయః _ గొప్పది; ఉన్నచో, యథావత్ _ తగు 

విధముగా; వకు మర్తసి _ సీవు చెప్పనగును. 

2, మన్యుమతీ _ దీనభావముతో నున్నది; విభావరీ - కోపించియన్నడి; 

దాన్హా - మనస్సు పై అదుపు గలది; మన్యుమతీ, విభావరీ అను మాటలతో 

దీనికి పొనగుదల యెట్టనగా _ ధర్మభంగమున ద్రీనత, కోపము _ అని 

భావింపవలయును. 
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విశుతా రాజసంసత్సు (శత వాక్యా బహుశుతా, 8 

విదుల యను నామె యొకతె ఉండెడిది. ఆమె గొప్పకీరి కలది. గొప్ప 
కులమున పుట్టినది. ఒకమా రామె దీనతతో, కోపముతో ఉండెను. క్ష(తియ 

ధర్మమునందు అనురాగము గలది. నిగహముతో వంర్తించెడిది. ముందుచూపు 
గలది. అనేక త త్త్వవాక్యములు, శాస్త్రములు చక్కగా [శవణము చేసినది. 
రాజసభలలో [ప్రసిద్ధి నందినది. 

విదులా నామ రాజన్యా జగర్హై పుత మొరసమ్, 

నిర్దితం సిన్గురాజేన శయానం దీనచేతసమ్. Mh 

ఆమె పట్టాభిషేకము పొందిన కాంత. తన, కన్నకొడుకు సింధురాజున 
కోడి దిగులుగుండెతో వడియుండగా వాని నిట్టు తిట్టినది. 

విదులోవాచ - విదుల యిట్లు పలికెను. 

అనన్లన మయా జాత ద్విషతాం హర్షవర్థన, 

న మయా త్యం న పితా చ జాతః క్వాభ్యాగతో హ్యసి. ర్ 

నాకు చెడబుట్టినవాడా। శ(తువులకు మోదము పెండువాడా! నీవు నాకును 
సీ తండ్రికి పుట్టలేదు. ఎటనుండి దాపురించితిఏరా! 

నిమన్యు క్చావ్యసంభ్యే యః పురుషః కీ బసాధనః, 

యావజ్జీవం నిరాశోఒసి కల్యాణాయ ధురం వహ. 8 

ఒక పట్టుదల లేదు. ఒక పరిగణన లేదు. మగవాడవై పేడిచేష్టలతో 
(బ్రదుకుచున్నావు. |బదుకెల్ల నీవలన నిరాళయే. మంగళము కూర్చు భారము 
వహింపరాదా? 

4. రాజన్యా -_ మూర్ధాభీషికురాలు - శొస్త్రము ననుసరించి సింహాసనము 
నందు పాలకురాలుగా అధికారము పొందిన శ్రీ యని భావము. “మూర్దాథి 
షిక్షో రాజన్యళే అని యర్థము. 

అననన _ చెడబుట్టినవాడా! ఇచట “నజ్' శబ్దము నిందార్థము కలది. 
6 నిమన్యుః _ కోపము, పట్టుదల లేనివాడు; అసంఖ్యేయః - లెక్కలోనికి 

రానివాడు; క్రీబసాధనః - మగతనము లేని చేతులు మున్నగు సాధన 
ములు గలవాడు. 
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మా౭.2త్మాన మవమాన్యస్వ మైన మల్వేన వీభరః, 

మనః కృత్యా సుకల్యాణం మా భె స్వం |పతిసంహర. 7 

నిన్ను నీవు అవమానించుకొ నకు. రాజ్యమును తేలికగా భావించి పాలిం 

వకు. కుభమందు మనసు పెట్టి భయపడకుండుము. భయమును పార|దోలు. 

ఊఉ త్రిష్ట హే కాపురుష మా శేష్యెవం వరాజితః, 

అమి|త్రా న్నన్తయన్ సర్వాన్ నిర్మానో బన్థుకో కదః, 8 

నీచుడా! లే, సిగ్గులేనివాడా! చుట్టములకు శోకము కూర్చువాడా! పగవారి 

నందరిని ఆనంద పెట్టుచు ఓడి యీవిధముగా వడియుండకు. 

సుపూరా వై కునదికా సుపూరో మూషికాష్టులిః, 

సుసంతోషః కాపురుషః స్వల్పకేనైవ తుష్యతి. EE: 

బాగుగా నిండిన చిన్నవాగు, చక్కగా నిండిన ఎలుక రం|ధ్రము, వెరి 
వాగుల సీచపురుషుడు మిక్కిలి స్వల్పవస్తువుతోడనే తృప్తి పీవడును. 

అప్యహే రాదుజన్ దంష్టా9 మాశ్వేవ నిధనం (వజ, 

అపి వా సంశయం (పాప్య జీవితేఒపి పరా[కమేః, 10 

సాముకోరలను పెరికి యైనను శీ(ఘముగా చావుము, (బదుకునందు 

సంశయము పొందియు చేవ చూపుము. 

అప్యరేః శ్యేనవ చ్చ్మిదం పశ్యేస స్వం విపరి[క్రమన్, 

వివదన్ వాథవా తూష్మీం వ్యోమ్నీ వాపరిశజ్కా తః, 11 

7. మా వీభరః - పాలింపకుము. |పకిసంహర - భయమును విడనాడుము. 

8. మా శేష్య _ వసిపాటలు లేక వడియుండకు అని భావము, 

లి, కునడికా-చిన్న యేరు; మూషికాంజలిః-ఎలుకరం[ధమని భావింపదగును. 

10. అహేః _ సర్వృముయొక్క; అరుజన్ - విరుచుదు: పరా[కమేః - విజ్బం 

థింపుము, 

11. వివదన్ - శ|తువులను గెలుచుటకు పలువిధములుగా భావనలు చేయుచు; 

వా _ లేదా? తూష్టీమ్ - ఊరకుండి, వ్యోమ్ని _ అకాశమున; శ్యేనః 

యథా _ డేగవలె; అపరిశజ్కితః - శ|తువులు తనకంటె మిన్న యని 

థయమందక; ఛిదమ్ - శ|తువు ఎందు వశమగునో ఆ దోషమును; 

పశ్యేః - (నీవు) చూడవలయును 
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ఆకాశమున జంకుగొంకులు లేక విహరించు డేగవలె పలుభావనలు 

చేసియో, ఊరకుండియో పగవాని ఆనుపానులను నీవు పరికింప వలయును. 

త్వ మేవం (పేతవ చ్చేషే కస్మా ద్వ్యజహతో యథా, 

ఊఉ త్రిష హే కాపురుష మా స్వాప్సీః శ్మతునిర్దితః. 2 

శవము వలె పడుకొనియున్నావు. సీపె పిడుగుపడెనా యేమి ! నీచుడా 

లే! శ|తువునకు ఓడి నిదుర పోకుము. 
మా సంగమ స్వం కృపణో వ్మిహయస్వ స్వకర్మణా, 

మా మధ్యే మా జఘన్యే త్వం మాఒధోభూ సిష్ట గర్జిత ౩. 18 

దీనుడవై చావకుము. చేతలతో (పసిద్ధి శెక్కుము. 'మధ్యమమునందు, 

“దాని తరువాతి దానియందు, అధమమునందు నిలువకు. ఉరుముచు నిలబడుము, 

'అలాతం౦ తిన్లుక స్యేవ ముహూ ర్తమపి హి జ్వల, 

మా తుషాగ్ని రివానర్చి దూమాయస్య బిబీవిషుః, 14 

18. సక ర్మణా - సీదగు చేతతో; వ్మిహయస్వ - (వసి సిద్ధి కెక్కు.ము; మధ్యే 

- సోమభేద ఉపాయములు _ మధ్యమములు; దానము. అధమము; దండము 
ఉత్తమము; కావున సీవు సామదానఖేదము లను ఉపాయములను (పయో 

గింపవలదు. ఉత్తమమగు దండోపాయమును [పయోగింపవలయును అని 
భావము, గర్జితః _ దీరతను జంకుగొంకులు లేడ ఊరిమినట్లు (వకటించి; 

తిష్ట = నిలువుము. 

14. తిందుకస్య - తుమ్మికిచెట్టుయొక్క_. అలాతమ్ . నిప్పురవ్వ _ అది యెట్లు 
పగిలి నిపుకణములను అన్ని వే పులకు విరజిమ్ముచు మండునో అ 

జ్వల - మండుము - పరా(క్రమనుతో శో [తువులను కల్పి మము. అని 

భావము; కాని, అన నర్చిః - జ్వాలలు లేని; తుషాగ్నిః _ ఇవ _ ఊక క నిప్పు 

వలె; మా ధూమాయస్వ _ కుములుచు _ ఉండకుము; 'కాక్రం ఖా 

జిజీవిమః' అని యొక పాఠము, అప్పుడు కాకర మనగా ఆగ్నిహో[తము 

లుండు గది _ దానిని; మాఖాః - ఆర్చివేయకుము అని అర్థము. 'ఖెతు 

సైర్యే ఇదనహింసయోః అను ధాతువునుండి యెర్చడిన రూపము, 
లు. 

“కొకరంఖః' అనియు పాఠము. అప్పుడు, కాకి వలె పారిపోవువాడు అని 

అర్ధము. అట్టి వాడవు కాకుము అని భావము. 'రఖి గతొ'అను ధాతువు 

నుండి యేర్పడిన రూపము, 
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తిందుకముకొ అవివలే ముహూ ర్రరాలమైససు మంటలు [గక్కుము. 

(బదుకగోరినవాడ వె మండని ఊకశనిప్పువలె పొగచూజీ హోకుము, 

ముహూ రం జ్వలితం (శేయో న చ ధూమాయితం చిరమ్, 

మాహస్మ కస్యచి దేహే జని రాజః ఖరో మృదుః. 15 
తాగ షా 

ముహూ ర్తకాలమైనను మండుట మేలు. పెద్దకొలము పొగతో కుములుట 

మంచిది కాదు. ఏరాజు గృహమునందును కరసడె మెత్తని వాడు నై ఎవడును 

పుట్టరాదు. 

కృత్వా మానుష్యకం కర్మ సృత్వాఒఒజిం యావదు తమమ్, 
ం త 7 న 

ధర్మస్యానృణ్య మ ప్నోతి న చాత్మానం విగర్హ్యత. 16 

మానవుడు చేయదగిన పనిని చేసి, ఉ త్రమమగు యుద్ధము వెంట పోయి, 
ధర్మముఅప్పు తీర్చుకొనువా డగును. అప్పుడు తన్ను తాను నిందిందుకొన నక్కర 

లేదు. 

అలబ్యా యది వా లభ్యా నానుశోచతి వణితః, ఢ ధి డ 
ఆన నర్యం చారభలే న [ప్రాణానాం ధనాయతే. 17 

ఫలము లఅలభింఛినను అభింపకున్నను జ్ఞానము కలవాడు పట్టించుకొ నడు, 

బలముతో సాధించుపనులను చేయుచునే యుండును, ధన మాళింపడు. 

15. మా జని -పుట్టకుండుగాక; ఖరః _ కఠినస్వభావము గలవాడు; మృదుః- 

మె త్రనివాడు_దయగ అవాడు; “ఖరీ అనియు పాఠము.దయలేని స్వభా 

వము గలవాడని అర్థము. 

థ్రీ 
అనుసరించి _ ఆనృణ్యమీ _ అప్పు తీర్చుకొనుటకు. 

16. _మానువ్యకం-మనుమ్యనకు ఉచితమైన; ఆజిమ్-యుద్ధమును; సృత్వా- 

1. _ (పాణానామ్-ప్రాణ మనగా బలము-బలముతో సాధింవవలసిన కార్యము 

లను; ఆన నర్యమ్_-ఆగకుండ -వ్యవధానము లేకుండ; ఆరభతే- మొదలు 

పెట్టును, వండితుడు బలముతో సాధించవలసిన వనులను ఏి|శ్రాంతి 

యెరుగక చేయునని తాత్పర్యము, న ధనాయతే - తనకు ధనము 
కావలయునని కోరడు. | 



414 శ్రీ మహాభారతము 

ఉద్భావయస్య వీర్యం వాతాం వా గచ్చ భ్రువాం గతిమ్, 

ధర్మం పుత్రాగతః కృత్వా కింనిమి తం హి జీవసి. 18 

పౌరుషమునైైన గుండెకు బట్టించుకొనుము. లేదా ధర్మమును ముందు 

పెట్టుకొని చావనైన చావుకు. అట్లుగాక |బదుకుట యేల? 

ఇష్టాపూర్తం హి తే క్రీబ కీ రిశ్చ సబలా హతా, 

విచ్చిన్నం భోగమూలం తే కింనిమి త్రం హి జీవసి. 19 

నీకు సంబంధించిన ఇష్టము, పూ రము అనునవి నశించిసవి. బలముతో 

పాటు కీ_రియు చచ్చినది. భోగములకు మూలమైన రాజ్యము, ధనము ముక్క 

లైనది. ఇంక నీవు [బదుక నేల? 

శతు ర్నిమజ్జతా గ్రాహ్మో జజ్ఞాయాం (పపతిష్యతా, 

విపరిచ్చిన్నమూలో౬పి న విషీదేత్ కథ జన, 

ఉద్యమ్య ధుర ముత్కగ్షి దాజానేయకృతం స్మరన్, 20 

మునిగిపోవుచున్నవాడు, పడిపోవుచున్న వాడును సోతువును పిక్కయందు 

పట్టుకొ నవలయును. అంతేకాని ఎన్నటికిని నూలము బొత్తుగా చెడిపోయినవాడై 

నను నీరుకారిపోరాదు, మేలుజాతి గుజ్జముల స్వభావమును గుర్తుపెట్టుకొని 

(పయత్నముతో భారమును నిర్వహింపవలయును. 

18. ధర్మమ్ - ధర్మమును; అ|గతః కృత్వా = ముందు పెట్టుకొని _ ఇది 

వెక్కారింతమాట.. నీవు ధర్మమును వెనుకకు (తోసివేసితివని భావము. 

19. భోగమూలమ్.భోగ ములకు మూలకార ణమెన రాజ్యము వేదా ధనము. 

20. నిమజ్జతా - మునుగుచున్న; (పవతిష్యలా _ వడుచున్న; జజ్ఞాయామ్ య 

పిక్కయందు; శ్నాతుః _ శ (తువు; [(గాహ్యః _ వట్టుకొ నవలసిన వాడు. 

యుద్ధమున సర్వనాళశన మగుచున్న సమయములో కూడ శత్రువును 

వదలరాదని భావము, తాను పడుచు శ తువును పిక్క పట్టుకొనియైన 

లాగుకొని పోవలయును గాని దీనతతో చనిపోరాదని భావము, 
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కురు సత్యం చ మానం చ విద్ధి హౌరుష మాత్మనః, 

ఉద్భావయ కులం మగ్నం క్వత్క భలే స్వయమేవ హ్, 21 

బలమును [ప్రయోగింపుషు. మానమును కాపాడుకొనుము, సీ మగ 

తనమును మంట గలుపకుము, సె దిగవారిన నీ వం (పకిష్టను సీవే 

లేవనెత్తుము. 

యస్య వృతం న జల్పని మానవా మహ దద్భుతమ్, 

రాశివర్ణనమా తం సనెవ త్రీ న పునః పుమాన్, 22 

ఉత్తమము, అద్భుతము అగు ఎవని నడవడిని మానవులు కొనియాడరో 

వాడు కేవలము సంఖ్యను పెంచుటకు మా[తమే పనికి వచ్చును, వాడు త్రీ కొదు, 

పురుషుడును కాదు, 

దానే తవసి సత్యే చ యస్య నోచ్చరితం యశః, 

విద్యాయా మర్గలాభే వా మాతు రుచ్చార ఏవ సః, 29 

దానము, తపస్సు, సత్యము విద్య, ధనసంపాదనము వీనియందు 

క్రీ ర్రిగడింపనివాడు తలి వదలిన మలము మాతమే యగును, 

[శుతేన తపసా వా౭పి శ్రియా వా విక్రమేణ వా, 

జనాన్ యో౬భిభవత్యన్యాన్ కర్మణా హి స వై పుమాన్. 24 

పాండిత్యముతో, తపస్సుతో, సంపదతో, పరా[కమముతో, ఏదేని దొడ్డ 

పనితో తక్కిన మానవులను తిరస్క_రింవగలవాడే మగవాడు, 

న త్వేవ జాల్మీం కాపాలీం వృత్తి మేషితు మర్గసి, 

నృశంస్యా మయశ స్యాం చ దుఃఖాం కాపురుమోచితామ్. 25 

21. ఉద్యమ్య _ (ప్రయత్న మొనరించి, ధురమ్ - భారమును. ఆజానేయ 
కృతమ్ _ జాతి గుజ్జముల పనితీరును ((కుంగిపోవకుండుట అనుదానిని) 

స్మరన్_తలచుకొ నుచు; ఉత్కంర్షెత్ -మోయవలయును. విద్ధి _ పొందుము. 

22. *త్వత్కృతే మగ్నమ్' - నీకై మునిగిపోయిన దానిని అని అన్వయము. 

వవ, రాశివర్ధనః ఎ సంఖ్యను నింపువాడు, మరియొక [పయోజనము లేని 

వాడసి తాత్పర్యము. 

24, మాతుః _ తల్చియొక్క_; ఉచ్చార$ ఏవ _ మలము మాతమే. 

ఓ5. కాపాలీం వృ ర్తిమ్-విచ్చ మెత్తుకొను వృత్తిని; 



418: శ్రీ మహాభారతము. - 

సిచులకు తగినది, చివ్చ చేతబబినట్టిఏ, (కూరులకు యోగ్యమైనది, 

నింద్య మైనది, దుఃఖమును కూర్చునది అగు (బదుకు తెరువును సీవు కో రరాదు. 

య మేన మభినన్టేయు రమి[తాః పురుషం కృశమ్, 
లోకస్య సమవజ్ఞాతం నిహీనాసనవాసనమ్, 26 

అహో లాభకరం హీన మల్పజీవన మల్పకమ్, 

నేదృశం బను మాసాద్య బాన్గవః సుఖ మేధతే. వ 

(కుంగి కృశించిపోయినవాడు నిలువ నీడయి, రట్టుగుడ్ణయి. లేనివాడు, 

పొరుషము లేనివాడని లోక మెల్ల ఎరిగినవాడు, ఏ కొంచము దొరికినను పొంగి 

పోవువాడు, నేడో రేపో చచ్చునట్టున్న వాడు, పగవారికి సంతోషము కలిగించు 
వాడు, నీచుడు నగు ఇట్టి చుట్టమును పొంది ఏ బంధువును సుఖపడడు. 

అడ ఇడ పర న్ 2 en అవృత్ర్యైవ విపత్స్యామో వయం రాష్టా9త్ (పవాసితాః, 

సర్వకామరసె ర్వీనాః స్తాన భషా అకిజ్బునాః, 28 
= యౌ థి ట 

నలను దేశమునుండి వెడలగొట్టివెతురు. ఏ కోరికయ ఏ (పీతియు 
నుండదు. నిలువ నీడలేని దర్శిదులమై (బదుకుతెరువు లేక చత్తుము. 

అవల్లుకారీణం సత్సు కులవంశస్య నాశనమ్, 

కలిం పుత్ర పవాదేన సజ్ఞాయ త్వా మజీజనమ్, 29 

నిరమర్షం నిరుత్సాహం నిర్వీర్య మరినన్దనమ్. లి 

20. యమ్, ఏనమ్ ఐన్ధుమ్ ఆసాద్య ఆని మూడవ. ల్లైకముతో. సంబంధము. 
27, ఆహోల-కళ రమ్ ఎ కొలది వస్తువు దొరికినను ఏదో మహా వసువ 

దొరికినట్టుగా & హొంగిపోయెడువానిని. 

28. అవృత్తా - (బదుకు తెరువు లేకపోొవృఓచేత. విపత్స్యామః చచ్చిపోదుము; 
29. అవల్లుకారిణమ్ _ అమంగళము చేయువాడు; అక “ర్మ - అనియు పాఠము. 

ఆ పక్షమున ఏవనియు చేయనివాడని అర్థము; కుఅమనగా _ దగరి 
చుట్టములు - జ్ఞాతులు; వంశ మనగా _ చంద్రుడు, సూర్యుడు మొదలగు 
మొదటి ఉత్సంరి ర అావు, 

౪0. సంజయ - ఇడి ఆమె కుమారుని పేరు, 
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ఓరే సంజయా! గ విలు గె ప్పవారిలో పుట్టి అమంగళమగు పని గావించి 
(Ap) 

అభ జ జ రల -5 అల తివి, బందుగుంను, వంశమును .డుచేసినవాడ వైతివి. కొడుకన్న బరుప 
స వాపివి. పట్టుదల, ఉత్సాహము, సత్తువ చచ్చిన నిన్ను, శత్రువులను సంతోష 
"పెటు సిచుని ని కంటిని. 

డు 

గ 

మాస్మ సీమ నినీ కాచి జనయేత్ పుత్ర మీదృశమ్, 

మా ధూమాయ జ్యలాత్యన మాకమ్య జహి శ్యాత్రవాన్. శి! 

వ్ పుణ్య స్రీ కని ఇట్టి కొదుకు పుట్టరాదు.ఊ రక లోలోనల కుమిలి పోకుము, 

ఒక పెట్టున భగ్గున మండి శ తుపవులపై ఒడి వారిని రూపు మాపుము. 

జ్వల మూర న్యమ[ తాణాం ముహూ రమపి వా షణమ్, 

ఏతావానేవ పురుషో యదమర్షీ యదక్షమీ. లివి 

పగవారి నడినె తిపె బతి ఒర ముజూ రమెనను, కషణమైనను మండుము, 

అట్లు కోపము వెల్మిగక్కువాడే, శ్యతువులను క్షమింపనివాడే మగవాడు. 

త్షమావా న్నిరమర్షశ్చ నెవ త్రీ న పునః పుమాన్, 

సంతోషో వై శ్రియం హని తథానుక్రోళ ఏవ చ. లికి 

శాంతీ శాంతి యనువాడు, ప్రతాపము చూపనివాడు ఆడదీయు కాదు, 

మగ వాడును కాడు.ఉన్నదానిని చూచి తృప్తి వడుటయు, పనికిమాలిన దయయు 

సంవదను చంపివేయును 

అనుత్ఞానభయే చోఖే నిరీహో నావ తే మహత్, 
డ్ | గ్ - ల్ ౪ అ లారా GSD ఏభ్యో నికృతిపా ఎభ్యః |పముజఖ్బాత్మాన మాత్మనా. 84 

లికి, అఆను[కోళః _ జాలి; 

కీ4. అనుతానభయే _ అనుతానము, అనగా 4 తువు దండె త్రీ వచ్చినపుడు 
థి ఫి జాని 

న ల అ “గొ // ఇ, న ల్లో జ నిలువలేక పోవు) భయము ఈ రెండును సంవదను చంపునని పూర్వ 
ఈ ల" గ్ జ శ: ఇ కోకముతో అవ్యయము. నింహః _ కోరికలు చంపుకొని చేష్ట లుడిగి 

రా 

యుండువాడు. మహత్ _ ఉపి త సానమును, న్ అప్నతే _ పొందడు, 

5143.2 (1) 
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అమే పగ వానివిషయమున పట్టుదల లేకుండుట, భయము అనునవియు 

సంపదలను నాశనము చేయును. “కోరికలు చచ్చినవాడు గొప్పతనమును 

హొందడు. ఇట్టి పరాభవము కలిగించు పాపములనుండి నిన్ను నీవు విడిపించు 

కొనుము. 

ఆయసం హీదయం కృత్వా మృగయస్వ పునః స్వకమ్, 

పరం విషహలే యస్మాత్ తస్మాత్ పురుష ఉచ్యతే. 85 

గుండెను ఉకుం.పిందముగా చేసికొ ని నీ సొమ్మును సీవు మరల వెదకు 

కొనుము. పరుని ధాదికె తట్టుకొని నిలువగంవానినే పురుషు డందురు, 

తమాహు రర్మ్యర్థనామానం స్రేవద్ య ఇహ శీవతి, 

ఆట్లు గాక ఆడుదానివలె బదుకువానిని పనికిమాలిన పేరు గలవా డందురు. 

శూర స్యోర్షితస త్వస్య సింహవి కా నచారిణః, 

దిష్టభావం గతస్యాపి విషయే మోదతే (ప్రజా. 86 

శూరుడు, పి పిక్కాటిల్లిన | సత్తువ గలవాడు, సింహమువలె వరుల పె దూకు 

వాడు ఒకవేళ పోరున మరణించిన నను వాని విషయమున సంతానము సంతోషమే 

పొందును. 

య ఆత్మనః (పియసుఖే హిత్వా మృగయతే శ్రియమ్, లి? 

ఆమాత్యానా మథో హర్ష మాదధా త్యచిరేణ సః. 88 

తన |పియమును, సుఖమును వదలివై చి సంపదలనే వెదకువాడు తన 

దగ రివారికి అలిశ్మీఘముగా సంతోషమును కూర్చును. 
౧ 

పత ఉవాద - కొడు కిట్లు పలికెను. 

కింను తే మా మపళ్యన్యాః పృథివ్యా అపి సర్వయా, 

కిమాభరణకృత్యం తే కిం భోగ్లై ర్లీవితేన వా. 89 

శ్రిక, స్వకమ్ - నీదానిని _ సొమ్ము మొదలగుదానిని; “కరం నిషహాతే' అని 

నిర్వచనము. అక్షరములు కొంచెము మార్పు చెందగా *పురుషి 

అనురూప మేర్చడినదని భావము. 

99. మామ్, అపశ్యన్మాః - యుద్ధమున నేను చావగా నన్ను చూడకున్న నీకు 

భూమి మొదలగు వానితో వీని వని? అని భావ 
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అమ్మా! నేను కాసరానిచో నీకు ఈ భూమి అంతయు లఖించికను ఫలిత 

మేమి? ఈ నగలను ధరించుట యేల? ఈ సుఖము లేం? ఈ (బదుకేఐ? 

మాతోవాచ _ తల్లి యిటు పలికెను. 
క, 

కిమద్యకానాం యే లోకా ద్విషన సా నవాప్పయుః, 

యే త్వాదృతాత్మనాం లోకాః సుహృద సాన్ వజను నః. 40 

ఏమి తిందును? ఇప్పుడు తొందర ఏమున్నదిలే అనువారి లోకములను 
మన పగవారు నొందవంయును. ఆత్మ గౌర వము కలవారి లోకములను మన 

మి[తులు పొందుదురు గాక! 

భృత్ర్యై ర్విహియమానానాం పరపిజ్ఞోపజీవినామ్, 

కృపణానా మసత్వానాం మా వృతి మనువ రిథాః. 41. 

తాము తిండి పెట్టి సోషింపవలసినవా రందరు జూరిపోగా, ఇతరులు సెట్టు 

పిండముతో (బదుకు వెళ్ళబుచ్చుచు దీనుల, గుండె బలము చచ్చినవారి పద్ధతిని 

అనుసరింపకుము. 

అను త్వాం తాత జీవన్లు (బాహ్మణాః సుహృద స్తథా, 

పర్ణన్య మివ భూతాని దేవా ఇవ శత క్రతుమ్, 42 

నొయనా! [పాణిలోక మంతయు వానదేవుని, దేవత అందరు దేవేం|దుని 

అ|కయించి (బదుకుచున్నట్టు (బహ్మజ్ఞాస ము కరఠలవారు, (పియమి్యతములు 

ని న్నా శయించి (బదుకుదురు గాక! 

య మాజీవని పురుషం సర్వభూతాని సజ్ఞాయ, 

పక్వం [ద్రుమ మీవాసాద్య తస జీవిత మర్థవత్, 48 

40. _ కిమద్యకానామ్ _ కిమ్ అద్యమ్ - తీసదగిన డేది? ఆని ఎల్లప్పుడు తిండికై 

పరితపించు దరి[దులయొక్కా; లేదా, అద్య కిమ్ _ నేడు ఎందుకులే, 

రేపు చూచుకొండము అను స్వభావముగల సోమరులయొక్క.; అనాహ 

తానామ్ అనియు పాఠము _ అస్ర్రముల దెబ్బలు తిననివారి; అనాదృతా 

నామ్ అనియు పాఠము _ ఆలసులయొక్క_ అని అర్థము; నిర్మన్యుకా 

నామ్ అనియు పాఠము - కోపము లేనివారి - అని అర్ధము. 
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సంజయా! సర్వ |పాబిలును పండిన చెట్టును వలె ఎవని న్నాశయించి 

(బదుకునో వాని (బదుకే సారకము. 
థి 

యస్య శూరస్య విక్రాన్తె రేధనే బానవాః సుఖమ్, 
జో —_ థి 

_తిదశా ఇవ శక్రస్య సాధు తస్యేహ జీవితమ్. bd 

దేవేంద్రుని వరా[క్రమములతో దేవతలు సుఖపడుచున్నతీరున ఎవని 
పరా క్రమములచే బంధువు లందరు సుఖమును పెంహపొందించుకొందురో అట్టి వారి 

(బదుకు దొడపి. 
G 

స్యబాహుబల మాశ్రిత్య యో౭_భ్యుబ్దీవతి మానవః, 

స లోకే లభతే కిరిం పరత్ర చ సభాం గతిమ్. 45 

తన చేతిచేవను ఆ్యశయించి (బదుకు మానవుడు ఈ లోకమున కీర్తిని, 

పరలోకమున తభమును పొందును. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 
విదులాపుతానుకాసనే (త్రయస్రింశాధిక శతత మో౬ధ్యాయః, 

ఇది (శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగవర్వమున భగవద్యానవర్వమున విదుల 

ప్యుతుని మందలించుట యను నూటముప్పదిమూడవ అధ్యాయము. 



చతు స్ర్రింశ ద ధిక శత తమోఒ ధ్యాయః, 

నూటముప్పదినాలుగవ అధ్యాయము, 

విదులయా న్వపుత్రస్య యుద్ధాయ (పోత్సాహన మ్, 

విదుల తన కొడుకును యుద్ధమునకు పురికొల్పుట. 

విదులోవాచ-_విదుల యిట్లు పలికెను. 

అథై తస్యా మవస్థాయాం ఫౌరుషం హాతు మిచ్చసి, 

నిహీన సేవితం మార్గం గమిష్య స్యచిరా దివ. l 

ఈ దశలో నీవు మగ తనమును వదలిచేయగోరినచో వెనువెంటనే పరమ 

నీచుల దారిలో పయనింతువు. 

యో హి తేజో యథాళ క్రి న దర్శయతి విక్రమాత్, 

క్ష్యతియో జీవితా కాజ్జీ సేన ఇత్యేవ తం విదుః. లి 

శక్తిమేరకు పర్మాకమించి తన (ప్రతాపమును చూపక |టదుకగోరు 

క్ష[తియుని దొంగ యనియే వరిగ ణింతురు. 

అర్ధవన్యుపపన్నాని వాక్యాని గుణవని చ 

నెవ సం|పాప్పువని త్వాం ముమూర్షమివ ఛేషజమ్. లి 3 

(పయోజనము కూర్చునవి, హేతువుంతో కూడినవి, గుణము గలవియు 
నగు మాటలు, భావవోవువాసికి మందువలె, నీకు ఒంటబట్టుపు లేదు, 

సని వై సిన్గురాజస్య సన్ల్తుష్టా న తథా జనాః, 

దొర్భల్యా దాసతే మూఢా వ్యసనాఘ్మపతీక్షిణః. 4 

జనులు సింధురాజు నెడ వెనుకటి ,పీకితో లేరు. ఏమియు చేయజాలక, 

ఏమియు తోచక ఆతనికి కష్టము లెప్పుడు వచ్చునా యని యెదురుచూచుచున్నారు. 
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సహాయోవచితిం కృత్వా వ్యవసాయ్య తత స్తతః, 

రద మెయ రవరేఒపళశ్యన స సవ పౌరుషమ్. ర్ 

హాయసంపద నందించియు, ఆయా సందర్భములలో పరా[క్రమించియు 

కూడ నివ పౌరుషము చూపని కారణమున సీవారును (తమ (శమ యంతయు 

వ్యర్థమైన దను భావముతో) శ|త్రువులవై పు చేరుదురు. 

తేః కృత్వా సహసజ్ఞాతం గిరిదుర్గాలయం చర, 

కాలే వ్యసనమా కాజ్జ నవాయ మజరామరః. 6 

అట్టి సీవారిని కూడరిసికొని గిరిదుర్గములలో స్థలదుర్గములలో పగవాని 

కీశ్న నెదురుచూచుచు, తిరుగుచుండుము. వాడేమి? ముసలితనము, చావులేనిపాడు 

కాదు గదా! 

సజ్ఞాయో నామతశ్చ త్యం న చ పశ్యామి త త్వయి, 

అన్వర్థనామా భవ మే పుత్ర మా వ్యర్థనామక £. 7 

కొడుకా! నీ పేరు సంజయుడు. ఆ చక్కని జయము సీయందు నాకు 

కానరాకున్నది. పేరును సార్థకము చేసికొనుము, వ్యర్థము కాసీకుము. 

సమ్యగ్ దృష్టి ర్మహా ప్రాజ్ఞో బాలం త్యాం (బాహ్మణో౬[బవీక్, 

ఆయం రాక మహత్ కృ_చ్చం పునర్వ్యుద్ధిం గమిష్యతి. 8 

సీ సిక న్ననా చక్క_ని ముందుచూపు, గొవ్ప తెలివియుగల (బాహ్మణుడు 

వీడొక 3 పెద్ద ఆప లః చిక్కుకొని ని మరల గొప్పస్థితికి వచ్చునని పలికెను, 

తస్య స్మర స్తీ వచన మాళంసే విజయం తవ, 

తస్మాత్ తాత (బవీమి త్వాం వజ్యామి చ పునః పునః. 9 

క. సహారు - ఉవచికతిమ్ _ సహాయసంవవను; కృత్వా _ చేసియు, అవరే _ 

మిగిలిన నీవారు; పౌరుషమ్ _విజృంభించు ఏను; అపళ్య న్తః-చూడనివారై ; 

వారి _(పయత్నము ఫఃమునకు రాని కారణమున; అనుదుష్యేయుః - 

[దోహము చేయుదురు _ శ[తువక్షమున చేరిపోవుదు రని భావము. 
6 స్వీయులను కూర్చుకొను ఉపాయమును చెప్పుచున్నది. తైః _ అట్టి నీ 

వారితో; సంఘాతమ్ _ ఐక్యమును _ అనగా నీవారిని కలుపుకొని అని 
భావము, వ్య సనమ్ _ - శతువు కీడును; అయం -_ వీడు. ఈ చీ శ్యతునృ, 
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ఆతని మాటను తలచుకొనుచు నీ గెలుపును కోరుచున్నాను. నాయనా! 

అందుకే సీ కింతగా చెప్పుచున్నాను. ఇంకను మాటిమాటికి చెప్పెదను. 

యస్య హ్యర్థాభినిర్వ్భృతా భవన్యాప్యాయితాః పరే, 

తస్యార్థసిద్ధి ర్నియతా నయేష్వర్థానుసారిణః. 10 

తాను కార్యము సాధించుటలో తనవారు (పీతి సొందినచో, సీతిమార్గ ము 

ననుసరించి (పయోజనములను సాధించు అట్టివానికి తప్పక కార్యసిద్ధి 

యగును, 

సమృద్ధి ర సమృద్ధిర్వా పూర్వేషాం మమ సజ్జుయ, 

ఏవం విద్వాన్ యుద్ధమనా భవ మా (ప్రత్యుపాహరః, 11 

మునుపటివారికిని, నాకును యుద్ధమున గెలుపే కలుగ నిమ్ము. ఓటమియే 

కలుగనిమ్ము. ఏదియెన ఒక్క_టియే యని యెరిగి యుద్దమున బుద్ది పెట్టుము" 
మా నో ధి ట 

వెన్ను చూపకుము. 
నాతః పాపీయసీం కాణ్మీ దవస్థాం శమృరో=|బవీత్, 

యత నె నై వాద్య న [పాత ర్ఫోజనం (దతిద్భశ్యతే. 12 

ఈ దినమునకు _ కాదు _ ఈ పూటకు తిండి కానరాదు. అనుదానికంటె 

మిక్కిలి పాపమైన అవస్థను శంబరుడు పేర్కొనలేదు, 

వతిపుతవధా. దేతక్ పరమం దుఃఖ మ|బవీత్, 

దారి ద్య మితి యతో కం పర్యాయమరణం హి తత్. 18 

10. ఆర్ధ _ అధినిర్వృతొ _ ప్రయాజనము కలిగినప్పుడు; పరే _ తన చుట్ట 
ములు; అసపా్యాయితాః భవ చని- తృప్తి పివడినవా రగుదురు, తస్య _ వానికి. 

అట్టు బం ధువులను తృప్తి పివరచువానికి; నయేను _ సీథిమార్గముల యందు; 

అర్హ సిద్ధి! _ కొర కప సులు నెగచేరుట; నియతా - తన్పనిసరి. 

నుపటివారికై సను, తనకై నను గెలుపో, ఓఏమియో ఏదియో ఒకటి 

క కోలుగునని యెరిగి యుద్ధమున బుద్ధి పెట్టవలయున ని భావము, 

(వత్యుపాహరః య యుద్ధమునుండి త తోక ముడ వరుము 

il, 

12, యుద్ధము చేయనిచో సంపదలు నశించి దారి ద్యము సంథవించునను 

ఉదేశముతో లేమివలన నగు ఈ కష్టము ములను (పతిపాదించుచున్నది. 
(a) 

ర్యాయమరణమ్ - సేరు చేరుగాని అది దానే అని తాత్పర్యము. 
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దారిద్యమని దేనినందురో అవ మగదు, కొడుకువంటివారి వధకంచె 

మించిన దుఃఖమనియు నాతడు చెప్పెను. అది మరియొక చావుగదా, 

అహం మహాకులే జాతా (హదా ద్ధ్రద మివాగతా, 
ఫ్ 

ఈశ్వరీ సర్యకల్యాణీ భర్తా వరమహపూజితా. 14 

నేను గొవ్పయింట పుట్టితిని, ఒక మహాసరస్సునుండి వేరొక మహా 

సరస్సునకు చేరినట్టు మరియొక గొప్పయింటిని మెట్టితిని. ఒక రాజ్యమునకు 
పాలకురాలను. పొందదగిన శుభము లన్నింటిని పొందితిని, భర్త నన్ను 

గొప్పగా మన్నించెను. 

మహార్ల మాల్యాభరణాం సుమృషామృరవాససమ్, 
బా టు 

పురా హృషః సుహృద్వర్లో మామపశ్యత్ సుహృద్దతామ్. 15 
ద n ౧ 

ఎంతయో విలువగల పూలమాలలు, భూషణములు, తళతళలాడు 

వస్త్రములు ధరించుచు చెలులతో తిరిగెడు నన్ను చెలులు మునుపు ఆనందముతో 

చూదిరి. 

యదా మాం చైవ భార్యాం చ దష్టా౭సి భృశదుర్భలామ్, 

న తదా జీవి తేనార్థో భవితా తవ సక్షాయ, 16 

ఇప్పుడు అట్టి నేను, నీ భార్యయు చిక్కి. శల్యమైన యెడల మమ్ములను 

చూచి సంజయా! సీకు | ఐదుకుతో పనియేమి? 

దాసకర్మ కరాన్ భృత్యా నాచార్య ర్రిక్పురోహితాన్, 

అవృత్యాఒస్మాన్ |ప్రజహతో దృష్టా కిం జీవితేన తే. 17 

ఇంట ఆయా పనులు చేయు పరిచారకులు, ఆచార్యులు, యజ్ఞములు 

చేయించు యిుక్వెక్కులు, పురోహితులు ఇచట (బతుకు లేక మనలను వదలి వెళ్ళి 

ఫోవుచుంశగా చూచి నీవు [బదుకనేల? 

యది కృత్యం న పశ్యామి తవాద్యాహం యథా పురా, 

శ్రాఘనీయం యశస్యం చ కా శాన్సి రృృదయస్య మే, 18 

17. అస్మాన్ |పజహాతః _ మనలను వదలి వెళ్ళిపోవుచున్న వారిని. 

18. కృత్యమ్ - చేయదగినవనిని _ పరా[కమమును. 
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నీవు మునువటి వలె కొనియాడ దగినదియు, కీర్తిని సాధించనదియునగు 

పనిని చేయుచుండగా నేను చూశపన్నచో నాహృదయమునకు కాంతి యెక్క-డిది? 

నేతి చే ద్భాహ్మణం (బూయాం దీర్యేత హృదయం మమ, 

న హ్యహం న చ మే భర్తా నేతి [బాహ్మణ ముక్తవాన్, 19 

ఇంటికి వచ్చిన (గ్రాహ్మణుసకు “లేదు అని చెప్పవలసి వచ్చినచో నా 
గుండే (బద్దల ఏయి పోవును, నేనుగాని, నాభ ర్రగాని ద్రాహ్మణునకు “లేదు! అని 

చెప్పలేదు. 

వయ మ్మాశయణీయాః స్మ న [శోతారః పరస్య చ, 

సాఒన్య మాసాద్య జీవస్తీ పరిత్యష్యామి జీవితమ్. 20 

మన మితరులకు ఆయ మొసగ వంసినవార మే కొని పరుల చెప్పు 

చేతలలో ఉండ వలసినవార ము కాము, అట్టి నేను ఒక ని నా(శయించి (బదుక 

వలసినచో సీ పాడు (బదుకును వదరివేయుదును. 

అపారే భవ నః పార మప్పవే భవ నః ప్రవః, 

కురుష్వ సాన మసానే మృతాన్ సంజీవయస్వ నః; al 
థి ఖు 

దరితోచని మమ్ము ఒడ్డును చేర్చుము. తెప్పలేని మాకు తెప్పవగుము. 

నిలువ నీడలేని మాకు చోటిమ్ము. చచ్చిన మమ్ము ,బతికింపుము. 

సర్వే తే శ|తవః శక్యా న చేశ్రీవితు మర సి, 
= | . డి బ్ 
న! అథ ? దీద్భశీం వృత్తిం క్రీబా ము గ్యుపపద ద్యసే, లిల్లి 

ఆ పగవా రందరిని నీవు గెలువగలవు. అట్టుకాక యిట్టి పేడివృ ర్తినే 

కైకొందువేని సీవు (బదుకుట రర్చుదపు కావు, 

20, (శోతారః- పరుల అజ్ఞను వినవలసిన వారు, 'శేతారళి అనియు పాఠము 

ఆ్యళయించినవా రని యర్థము. 

వివి శకః - గర్యులు  గాలుదుసు కని భావము, 
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నిర్విణ్ఞాత్మా హతమనా ముక్షాతాం పావజీవికామ్, 

ఏకశ(త్రువధేనై వ శూరో గచ్చతి వృిశుతిమ్. వి 

సంకల్పములు నశించి చిత్తమున వైరాగ్యము కుదురుకొనినచో ఈ 
పాపపు _బచుకును వదలిపెట్టుము. ఒక్క శత్రువును చంపినను హరునకు పేరు 
వచ్చును. 

ఇన్టోం వృతవధేన్తైవ మహేన్టుః సమపద్యత, 
ది కలా ౧ 

మాహేన్షం చ గృహం లేభే లోకానాం చేశ్వరోఒభవత్, 24 

వృ[తుని చంపుటవలననే ఇం|దుడు మహేం[దు డాయెను. మహేం[ద 

భవనమును సంపాదించెను. లోకము అన్నింటికి (ప్రభు వాయెను. 

నామ విశ్రావ్య వై సంఖ్యే శ|తూ నాహూయ దంశితాన్, 

సేనాగం చాపి విదావ్య హత్యా వా పురుషం వరమ్. 25 

యదైవ లభతే వీరః సుయుద్దేన సువాద్యకక 

తదైవ (పవ్యథ నేఒస్య శతవో వినయని చ 26 

తన పేరు గట్టిగా (పకటించి, ఆయుధములు పట్టిన శ|తువులను కవ్వించి, 

సీనమొనను చెల్లాచెద రు చేసి, కనీసము ఒక. మహావీరుని చంపి వీరుడు 

గొప్ప యుద్ధముతో గొప్పకీర్తి సాధించిననాడు పగివారు కుమిలిపోవుదురు. లొంగి 
వత్తురు. 

త్యక్యాత్మానం రణే దక్షం శూరం కాపురుషా జనా 

అవళా సర్పయనన్రి స్మ సర్వకామసమృద్ధిభి 8. 27 

28. నిర్విజ్ఞాత్మా _ విర కి చెందిన చిత్రము గలవాడు; వాతమనాః _ సంక 

ల్పములు లేనివాడు; వ్మిషతిమ్ _ (సిద్ధిని. 
24. గృహమ్ _ దీనికి పీరకోంతులు * [గహమ్' అను పొఠమును చూసి సోమ 

పా[తమను నర్గము నొనగిరి. వగ హమ్ అనియు పాఠము! (మా హెన్ట్రం 

(ప్మగహం లేష్ట ఆపుడు నియంతృత్వమును అని యర్థము. (వగ 
హశ్చ తులాసూ (తే బన్హ్యాం నియమనే భుజే' అని విశ కోశము. “నియ 

మన మనగా నియంతలక్షణము. 

27. కాపురుషా జనాః _ నీచులగు జనులు, ఆత్మా నమ్. దేహమును; త్యక్త్వా, 

వదలి; రణే _ యుద్ధమున; దక్షమ్ _ సమర్థుడగు; శూరమ్ _ శూరుని, 

సమృద్దిభిః - సంవదలకో; తర్పయ ని స్మ _తృ పీ పిపరతురు అని అన నయము, 
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నీచులగు జనులు వశము తప్పినవారై యుద్ధమున దేహమును వదలి 

సమర్గుడు, శూరుడు అగువానిని, వాడు కోరిన సంపదల నన్నింటిని అర్పణము 

చేసి తృప్తిపరతురు. 

రాజ్యం చాప్యుగవి భ్రంశం సంశయో జీవితస్య వా, 

న లబ్బస్య హి శ్రత్రో ర శేషం కుర్వన్ని సాధవః. 28 

సజ్జనులు ఘోరముగా పతనము చెందిన రాజ్యమునై నను చావునై నను 

కోరుదురు. అంతేకాని తాము జయించిస శ|తువును ఎంతమ్మాతము మిగుల 

నీయరు. (లేదా ఏ కొద్ది సంపదతో నైనను శత్రువును మననీయరు). 
స్వర్గద్వారోపమం రాజ్య మథవా౬ప్యమృతో వ మమ్, 

రుద్ద మేకాయనం మత్వా పతోల్ముక ఇవారిషు. 29 

రాజ్యము స్వర్గద్వారము వంటిది. లేదా అమృతము వంటిది, ఆది పరులకు 

చిక్కినది. ఒక్కదారి నెన్నుకొని కొటవివలె శ తువులపెకి దూకుము. 
జహి శత్రూన్ రణే రాజన్ స్వధర్మ మనుపాలయ. 

రాజా! యుద్ధమున పగవారిని పరిమార్పుము, నీధర్మమును చక్కగా 
పాలింపుము. 

మాత్వా దృశం సుకృపణం శతూణాం భయవర్గనమ్, 80 

అస్మదీయెశ్చ శోచద్భి ర్నదద్భిశ్చ పం ర్య్చ్రాతమ్, 

అపి త్వాం నానువశ్యేయం దీనాద్దీన మివాస్థితమ్. లే 

58. ఉ|గవి(భంశమ్ - ఘోరముగా పతనము చెందుట; జీఏితస్య సంశయః- 

మరణము; శతోః అద్ధస్య య శ త్రుపునకు దక్కినదాని; శేషమ్ . మిగు 

లును.ఏదో కొద్దిపాటి సంవదను నిలుపుటను; న కుర్వ న్లి-చేయరు; 

29. గెలిచినచో అమృతమువంటి రాజ్యము దక్కును, చచ్చినచో స్వర్గము 

వము; రుద్దం య ఇట్టి రాజ్యము వరులకు చిక్కె_ను, 

ఏకాయనమ్ - ఒకదారిని _ గెలిచి రాజ్యమును సౌధించుటయో, చచ్చి 

స్వర్గమును సాధించుట యో యను దానిని; మత్వా -నిశ్చయించి; ఊల్ము కః 

ఇవ _ కొజఏవలఠె; అరిషు _ శ[తువులయందు; పత _ పడుము. 

80. శ|తూణామ్ _ శత్రువుల; భయవర్థనమ్ _ భయమును భేదించువానిని, 
ల త్వా - నిన్ను; నూ ద్భశబు _ నేను చూడను, 

మ్ ల్ త్ర (౩ 

ణి 2 

త్త 
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పగవారి భయమును పొర దోలు వరమదీనుని నిన్ను నేను చూడజాలను, 

మనవారు ఏడ్చుచుండగా, పరులు చుట్టుముట్టి పరిహానములతో ఆరచుచుండగా 

మొగమున కళయు కాంతియు లేని నిన్ను నేను చూడజాలను. 

హృష్య సొవీరకన్యాభిః శ్రామస్వార్థెర్యథా పురా, 

మాచ సైన్గవకన్యానా మవసన్నో వశం గమః. లిల్లి 

సౌపీరకన్యలై న నీ భార్యలతో సుఖ మనుభవింపుము. మునుపటివలె 

సొమ్ములతో వారి నలరింపుము. నీరుగారిపోవుచు శత్రుదేశమువారగు సైంధవ 

కన్యలకు లొంగిపోకుము. 

యువా రూపేణ సంవన్నో విద్యయాఒభిజనేన చ, 

యత్త్వాదృళో వికుర్వీత యశస్వీ లోకవ్మిశుతః. తిల 

యువకుడు, రూపము, విద్య, మంచికులము సమృద్ధిగా గలవాడు, కీర్తి 

మంతుడు, లోకమున ,వసిద్ది కెక్కినవాడు నగు నీ వంటివాడు ఇట్టి వెబ్రిపని 
5 థి గా టబ న 

చేయనగునా? 

- అధుర్యవచ్చ వోఢవ్యే మన్యే మరణమేవ తత్. 

భారమంతయ మోయవలసి యుండగా నీవు లొంగని ఎద్దు వలె ఇట్టి వివ 

రీతపు పనిచేయుట చావే యని నా తలపు. 

యది త్వా మనుపశ్యామి పరస్య (పియవాదినమ్, 84 

పృష్ణ్టతోఒను వ్రజ నం వాకా శాని ర్రృదయస్య మే, 
న! 

నాస్మిన్ జాతు కులే జాతో గచ్చేద్యోఒన్యస్య పృష్టతః. వీర్ 

లబ, వీరకన్యా! 8 _ సొసీరదేకపు కన్యంచు సీ భార్యతో; సిన్గుకన్యా 

నామీ - శ తువగు సింధురాజు కన్యల; అవసన్నః _ పౌరుషము లేని 

వాడవె, " 

లీవ్, వికుర్వీత - యుద్ద మునుండి తొలగునా? 

84, అధుర్యవత్ _ ధుర మవగా కాడి, దానికి కట్టుటకు యోగ్యమైన ఎద్దు 

ధుర్యము, అట్టిది కొనిని అధుర్యము _ దానివలె? తత్ .౪ఆ వెజ్టిపని; 
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పరుశకు [పియములు పలుకుచు వాని వెంటబడి తిరుగుచున్ను నిన్ను 

చూచినచో నా హృదయమునకు కాంతి యెక్కు..డిఏ? ఈ కులమున పుట్టిన వొడెవ్వ 

డును ఒకని వెనుకబడి తిరుగుట యెన్నడు జరుగ లేదు. 

న త్వం పరస్యానుచర సాత జీవితు మర్హసి, 

అహం హి క్షత్రహృదయం వేద యత్ పరిశాశ్వతమ్. 86 

బాబూ! నీవు ఒకని వెంటబడి తిరుగుచు (బదుకరాదు. నేను ఎటి 

మార్పును లేని షత్రియహృదయము నెరుగుదును. 

పూర్వ్వః పూర్వతరైః పటోక్రం పరైః పరతరై రపి, 

శాశ్వతం చావ్యయం చైవ (పజాపతివిసీర్మితమ్. లగ 

మునుపటివారు, అంతరు ముందువారు, ఇతరులును, వారికంటె వేరైన 

వారును ఎల్టికొ ముసము సంబంధించిన నయు, ఎట్టమార్చులు లేనివియు (ప్రజాపతి 

నిర్మిందిసదయు నగు శ రియహృదన మును గూర్చి చెపి ప్పియే యున్నారు. 

యో వై కశ్చిదిహాజాతః తృ్మత్రియః త్యతకర్మవిత్ ఉత 

భయాద్ వృ త్తిసమీమో వాన నమేదిహ క కస్యచి చిత్. 88 

ఈ కులమున చక్కగా ఫ్ దగా కృ తియుడు వష తిం యధర్మము నెరిగిన 
గ 

వాడు భయమువలననో, (దున సుతెరుపును చూదుర్ సౌనువు నో ఎవ్వనికిని తల 

నక wf ఇ న జర్ ఆ Rye (1 న 

96. పరిళాః పతమ - ఎెంవిధముం ఓకే రూపముతో నుండునది _ శీణింవని 

- ఎరుగుదును, 

లో 

కంటెను చక్కని జానము, అనుభవము గల వృద్దుఐచేత; (పోకమ్ _ 

చెప్పబడినది - శ |త్రహృదయ నును మాట పూర్వ్యూ కము నుండి తెచ్చు 

కొనవలయును, 

శీర. అజాతః - చక్కగా ధర్మము తప్పకుండ పుట్టినవాడు ఎ సః. వాడు, 

భయాత్. ప్రాణము మున్నగునవి పోవునేమో యను భయమువలన; కన్య 
ల నో 

త్ . వివనికిని; న సమేత్_తం వంచరాదు; పృ రిసమీష్షణ? - (బదుకు 

శ 

టు 

లో 

తెరువును చూటుకొనువాడై; స నసమేట = తల పంచరాదు. 
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ఉద్యచ్చేదేవ న నమే దుద్య మో హ్యేవ పౌరుషమ్, 

అప్యపర్వణి భజ్యేత న నమేతేవా కస్యచిత్, 89 

(సయత్నము చేయుచునే యుండవలయును. కాని తల వంచరాదు. 

ఉద్యమమే గదా పౌరుషము. వ్యర్థముగా వితుగుట (నాళము) నైన పొంద 

వచ్చును గాని ఎవ్వనికిని | మొక్కరాదు. 

మాతజో మత ఇవ చ వరీయాత్ స మహామనాః, 
క రూో 

డ్రాహ్మజేభ్యో నమే న్నిత్యం ధర్మాయెవ చ సజ్ఞయ, 40 

కానము గల మహాత్ములకు భర 

నియచ్చ న్నితరాన్ వర్జాన్ వినిఘ్నన్ సర్వదుష్ముతః, 
ససహాయోఒసహాయో వా యావజ్జీవం తథా భవేత్. 41 

తక్కిన వర్ణముల వారిని వాళి వాళి ధ ర్మములందు రట్టడి చేయుచు 

హెపిష్టుల నంద రను రూపుమాపుచు, తోడున్నను లేకున్నను బదుకంతయు 
అవీ (పవ ర్థింపవలయును. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానవర్వణి 
విదులాపుత్రానుశాసనే చతు స్రీంశ దధిక శత తమో౭_ధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగ పర్వమున భగవద్యాన వరమున విదుల 

పుత్రుని మందలించుట యను నూటముప్పదినాలుగవ అధ్యాయము. 

i 0 వా 

89. _ఉద్యచ్చేత్ _ ఉద్యమము చేయవలయును; అవర్వణి _ అకాండమున; 
వ్యర్థముగా నైనను; భజ్యేత _. చావవలయును _ (మొక్క_వలసి 

వచ్చినచో అని తాత్పర్యము. 

40. వరీయాత్ _ తిరుగుచుండవలయును. 

a అలో స అపో అ పై ఒక ఖో ఇ $1. సర్వదుష్కృతః = నాపిషుల నందరిని, ఇ wel 



పల్బాతింశ దధిక శతత మోజఒధ్యాయః 

నూటముప్పదియైద వ అధ్యాయము 

విదులాతత్చు.తన సంవాదః = విదులయా కార్యే సాఫలా్యధాయకానాం 

శ తువశీక ర్రగ్రాణాం జయోపొయానాొం నిరేశః. 

విదుల కుమారునితో (ప్రసంగము చేయుట, పనిని నెరవేర్చున ట్టియు 

పగవారిని లోగొనునట్టియు జయోపాయముల నామె వక్కాణించుట. 

పుత్ర ఉవాచ _ కొడు కిట్టు పలికెను. 

కృష్ణాయసస్యేవ చ తే సంహత్య హృదయం కృతమ్, 
ణ్ థీ*ల 

మమ మాత స;కరుజణే వీర్మపబ్లే హమరతే. 1 
లి ఖః ఫ్రీ ఎ 

తల్లీ! దయలేనిదానా! పీరుల తెలినికలదానా! కోపిష్టిదానా! నీగుండె 

నల్లని ఉక్కు ముద్దగా చేసి చేసినట్లున్న డి. 
౧ a) (as) 

అహో క్ష, తసమాచారిో యత మా మీతరం యథా, 

నియోజయసి యుద్ధాయ ప వరమాతేవ మాం తథా. ర్త 

ఆహా! క్షతియాచారము ఎటువంటిది? దానిని పట్టుకొని ఎవడో కాని 

వానిని మరియొకని తల్లి తరిమినట్లు యుద్దమునకు తోలుచున్నావు. 
(ag) ఛా (a) 

ఈద్భశం వచనం [(బూయా దృవతీ పుత్ర మేకజమ్, 

కింనుతేమా మవశ్యన్యాః పృథివ్యా అపి సర్వయా, a 

ఒక్కొాగా నొక్క- కొడుకును నన్ను పట్టుకొని యింతలేసి మాట అను 

చున్నావు, నేను గానరానిచో సీ కీ భూమి యంతయు అభించినను ఏమి లాభ ము? 

ళో అభ అర జల a జో ఇ స ఎ అయి 4 యు 
l. కృష్టాయసస్య - ఉక్కు యొక్క; సంహత్య ౬ ముద్దచేసి. 

8. ఏరజమ్ - ఒక్క కొడుకును _ అన్నదమ్ములు లీని అనిని; 



492 శ్రీ మహాభారతము 

క్రి 

మయి వా సజ్ఞరహతే పియపు ప్యుతే విశేషతః, 4 

RY 

సీ కెంతో ముద్దులకు నూరు రుడను నేను యుద్ధమున చావగా సీకు అలంకార 

ములతో గాని, సుఖముల తో గాని, (బదురుతో గాని పనియేమి? 

మాతోవాచ - తల్లి యిట్టు పలికెను. 

సర్వావస్థా హి ఏదుషాం తాత రాట 

తావే వాభిసమీఖ్యాహం సజ్జయ త్వా “ముచూచుదమ్ 5 

నాయనా! సంజయా! అన్నియు నెరిగినవారికీ ధర్మము, ఆర్థము కొరణ 

ముగా అన్ని దశలు సిద్ధించుచున్న వి. అ రెంటినే జంగ త్ర తగా పరికించి నిన్ను 

పురికొల్పితిని, 

బో స సమీక్యు [క మోపేతో ముఖ్యః కాలోఒయ మాగతః, 

అస్మిం శ్చీదాగతే కాలే కార్యం న పతివద్య సే, 

ఆసంభావితరూవ స స్వ మానృశంస్యం కరిష్యసి! ఈం 

ea ల్ 

చక్కగా పరికింపదగిన పరా కమమునతు యోగ్యమైన సమయ మిదిగో 

ఆసన్నమైనది. ఇట్లు వచ్చిన 5 కాలమున నీవు చేయదగిన దానిని చేపట్టక ప వగవారి 

యందో నీ దేహమునందో జాలి తలచినవో నీ మొగ మెవ్యరును చూడరు. 

తం త్వా మయళసా స్పృష్టం న (బూయాం యది సజ్ఞయ, 

ఖరీవాత్సల్య మాహు స్త న్నిఃసామర్ధ్య మహేతుకమ్. 7 

3 

4, సర్వా వస్థా- గృహస్థ ధర్మము మొచలగునది, మానవునకు అన్ని దశలలో 

ధర్మార్థములే పనికివచ్చున వసి తాత్పర్యము; తొ నీవ _ అ కెంటినే _ 

ఆ ధర్మార్థములనే; అభిసమీక్ష ఆన్ని కోణములనుండి పరికించి, అచూ 

చుదమ్ - పురికొ ల్పితిని; 

క్, సమీక్ష్య క మో బత్రళ = చక్కగా చూడదగిన పరా (క్ర మముతో. కూడిన; 

కార్యమ్ _ చేయదగిన దాసిని. యుద్ధమును; న (వతిపద్యసే-చేయవేని. 

6. ఆనృంశస్యమ్ _ ళర్రువులయందొ, సీదేపహామునందో జాలిని, కరిష్యసి 
చేత్ _ చేసినచో; అనంభాపిళరూవః _ కన్ని ంపరాని స్థితి గలవాడవు; 

7, నిఃసామర్ష్యమ్ - సొమరఃము లేని _ దేనిని సాధింవని; అహేతుకమ్ - 
ఫ్ 

కారణములేని, పనిశమావిన, ఖరీవాత్సల్యమ్ = గాడిదకు విడ్డమీద ఉన్న 



భగ వద్యానవర్వము 438 

అవకీ రి అంటు సోడ నిన్ను, సంజయా! నేను మంసతంవదిగో 

“ఎందుకును పనికిరాని గాడిన | పేమ ఈ తలిఏ' అందురు, 
౧ 

సద్భి ర్విగరి తం మారం త్యజ మూరనిషేవితమ్. 8 
బౌ గి ఖతి 

మూరులు అది రఎదు! టిం, సజనులు ఛీకొటునటిడి యగు మారమును 
ఖు యు జ కు (a) ౧ 

విడనాడుము, 

అవిద్యా వై మహాత్య సియా మిమాం సం శితాః (పజాః, 

తవ స్యాద్యది సద్భృతం తేన మే త్వం ప్రియో భవేః 9 

ఈ జనులకు పట్టిన అజ్ఞాన సము చాల గలదు. నీకును అట్టి ఫీ మున్నచో 

మంచిది. దానితో నాథ (పియుణ వగుదు పన్నమాట! 

ధర్మార్థగుణయు కేన నేతరేణ కథణ్బాన, 

దెవమానుషయు కేన సద్భి రాచరితేన చ. 10 

ధర్మార్థముల గుణములతో దూడినవియు, సత్పురుషులు ఆచరించు 

నట్టిదియు దైవము, మానుషము కలిసిసట్టిలియు నగు నడవడిని సీపు అలవరచు 
రు సేనాం 

కొనుము, ఎన్నటికిని తక్కినదాని పొంత పోకుము. 

(యేమను, ఆఅహుః - చెప్పు.ఎరు. గాడిద నిడ్డపె చూపు (పేమ షట ఈ 

లోకమునగాని అటు వపరలోకమునగాని బ్రీనిని సాధింపదు. శీనును అట్టి 

(చేమ చూపీసదాన నగుదు నని భావము 

9. అవిదా? . ఆత్మ కాసి డేహమున అత్మ యను బుద్ది; తవ _ దేహము 

ఇగ కీ జ క స జో టో ల 
గా 

నశించినచ్ ఆత్మ సః ంచుననుకొను సీయొక్క; పృత్తమ్ ల కీలము; MO. 

మంచిది, షెతె నది జు ఇది నెక్కి. రింత; తేక _ అట్టి భావముతో; మేం 

దేహముకంటె విడిగా ఆత్మను చూచునట్టి నాకు, (పియః - ఇష్టుడవు; 

భవేః . అగుదువు - ఇదియు వెక్కిరింత; దేహము ఆత్మ ఒక్కటే అను 

కొను చెడు శీబముగలవానిని చేను అసహ్యించుకొందునని తాత్పర్యము, 

SMB.28 (11) 



484 శ్రీ మహాభారతము 

యో హ్యేవ మవినీతేన రమతే పుత్ర న వృణా, 

అనుళ్థానవతా చాపి దుర్వినీతేన దుర్ధియా, 11 

రమతే యస్తు పుత్రేణ మోఘం తస్య వజాఫలమ్. 

ఇట్టి ఏనయము లేని, ఏ పనికిని పయత్నము చేయని, పాడుబుద్ధిగ ల 

మునిమనుమనిగాని కొడుకునుగాని చూచి మురిసిపోవువానికి సంతానము వలని 

ఫలము లేనట్టిదేగ దా! 

అకుర్వనో హి కర్మాణి కుర్వనో నినితాని చ, 

సుఖం నైవేహ నామ్ముత లభ నే పురుషాధమాః. 12 

జేయవలసినవానిని చేయక, లోకము చెడడిటు వనులను చేయు పురుషా 

వములు ఈ లోకమునగాని పరలోక మునగాని సుఖమును ఎన్నటికిని పొందరు, 

యుద్ధాయ క్షత్రియః సృష్టః సజ్ఞాయేహ జయాయ చ, 

జయన్ వా వధ్యమానో వా ప్రాప్నో కిన్తుసలోకకాప్. “18 

సంజయా! క్ష్యతియడు యుద్ధము చేయుటకే, జయము పొందుటకే 

పుట్టను, గెలుచుచున్నవాడై, లేదా చచ్చుచున్నవాడై. యిందునితో సమానమగు 

స్థితిని పొందును. 

న శ క్రభవనే పుణ్యే దివి తద్విద్యతే సుఖమ్, 

యదమ్మి తాన్ వశే కృత్వా క్షత్రియః స సుఖ మేధతే. 14 

వగవారిని లొంగదీసికొని క్ష[త్రియుడు పొందు సుఖమునకు సాటియగు 

సుఖము పుణ్యమగు స్వర్గమున ఇం దభవనమునందును లేదు. 

మన్యునా దహ్యమానేన పురుషేణ మనస్వినా, 
నికృతేనేహ బహుశః శత్రూన్ (పతిజిగీషయా. 15 

11. మొదటి పాదము - చేవ చచ్చి ఏ (పయత్నమునకు సిద్ధపడని వాని 

వలన వెనుక నాలుగుతరములవారు సంతానఫలము కోల్పోవుదురని 

భావము, 

15. నిష్పలేన _ అపకారము చేయబడిన; గోతూన్ పఠతి _ శ్యతువుల పెకి 

బయలుదేర వలయునని భావము. 
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అపకారము పొందినవా డగుటచే కోపము కాల్చివేయచుండగా అభిమాన 

వంతుడగు పురుషుడు పెక్కు[తోవలలో శ తువులను గెలుచుకో రికతో వారి పైకి 

దండె తవలయును. 

ఆత్మానం వా పరిత్యజ్య శృతుం వా వినిపాత్య చ, 

అతో=న్యేన పకారేణ కాన్ని రస్య కుతో భవేత్, 16 

క్షత్రియుడు చచ్చియో, శత్రువును కూల|దోసియో కాంతి పొందును. 
మరియొకవిధమున వానికి శాంతీ యెక్కడి ఏ ? 

హ (ప్రాజ్ఞో హి పురుషః స్వల్ప మ్మపియ మిచ్చతి, 

యస్య స్వల్పం పియం లోకే (ధువం తస్యాల్ప మ ప్రియమ్, 17 

బుద్ధిగ అవాడు స్వల్పమైన సంపదను అనిష్టముగా భావించును. ఆ కొద్దియే 

పియముగా భావించువానికి కీడొనరించు ఆ కొద్దిపాటి (పియము తప్పక ౬భిం 

దును. 

[పియాభావాచ్చ పురుషో నైవ (పాప్నోతి కోభనమ్, 

(ధువం చాభావ మభ్యేతి గత్వా గజ్లేవ సాగరమ్. 18 

(ప్రియమైనది లేని పురుషుడు వభమును పొందనే పొందడు. సముద్ర 

ములో కలసిన గంగవలె వాడు తప్పక నాశనము పొందును. 

పుత్ర ఉవాచ - ప్ముతు డిట్టనెను. 

నేయం మతి స్త్వయా వాచ్యా మాతః ప్యుతే విశేషతః, 

కారుణ్య మేవ్శాత పశ్య భూత్వేహ జడమూక వత్. 19 

ఇ 

17. స్వల్పమ్ _ కొలదీపాటి నంపదనుు అ(పియమ్.అనిష్టమైసదిగా; ఇచ్చతి - 

భావించును; యస్య తు _ ఎవనిర్; సణ్బయు _ కొలదిపొటి సంపద; 

లోకే _ లోకమున (పియమ్ [వయ మగురో; తస్య - అట్టివానికి; 

(ధ్రువమ్ - నిగ యముగా; అల్బమ్ _ అ కొలది సంపద; అ[పియమ్ ల 

అనర్హము కూర్చునడి _ అగును - అనగా రొజు అల్బసంతుష్టుడు కారాధని 

భావము. 

15. అభావమ్ - నాశనమును; అఖ్యేతి - పొందును. 

198. _కారుణ్యమేవ - దయనే; అత - ఈకొడురు విషయమున, పళ్య - 

మేలై నదిగా చూడు 
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అమ్మా! సీవిట్టి బుద్ధీ నూరి సోయరాదు. అందును (వత్యేకించి కొడుకునక్ష 

చెప్పనే రాదు. జాలి దించుటయే మేలని మందుడో, మూగియో యన్నట్టు నన్ను 

చూడుము, 

మాతోవాచ - తల్లి యిట్లు పలికెను. 
రా 

అతో మే భూయసీ నని ర్యదేవ మనుపశ్యసి, 
చోద్యం మాం చోదయస్యేత దృృశం వై చోదయామి తే, 20 

నీవు నీదేహమునుగూర్చి జాలిపడుటయే మేలై ననీగా చూచుచున్నా వు, 

ఆ మాటయే నాకు (నిన్ను (పేరణ చేయుటకు) మరింత పుష్టి నిచ్చుచున్నది. 

సీవై నన్ను నీకేది చేయవంయునో సూచించుచున్నావు. నేనుమా (త్రము నిన్ను 

మరింతగా నీవు చేయవలసిన దబేదో చెప్పుచున్నాను, 

అథ త్వాం పూజయిష్యామి హత్వా వై సర్వ సెన్టవాన్, 

అహం పశ్యామి విజయం కృ చ్చభావిత మేవ తే. 21 

సీంధురాజుల నందరను చంపి, కష్టమని సీవు భావించిన సీ విజయమును 

చూచినప్పుడే నేను నిన్ను మన్నింపగలను. 

లే 

20. _ అతః - ఈమాటవలననే, మే _ నాకు, భూయసీ _ అధికమైన; నన్దిః _ 

పుష్టి _ జాలివడుచున్న మాటయే సన్ను మరింతగా నీకు బోధించుటకు 

(పేరణ చేయచున్నదని భావము, యత్, ఏవమ్, అనుపశ్యోసి - దేహ 

మున జాలి చూపుటయే మేలని నీవు భావించుటయే నన్ను సీకు బుద్ధి 

చెప్పుటకు (పరణ చేయుచున్నదని భావము, మామ్ _ నన్ను; చోద్యమ్ _ 

గియెడ (ప్రవర్తింపవలసీన తీరునుగూర్చి నిజమునకు (పవర్తింపరాని 

దానిని; చోదయసి _ (పేరణ చేయుచున్నా వు. అయినను; నేను వ[జ 

హృదయనై నిన్ను నీక ర్రవ్యము చేయవలసిన డగా; చోదయామి - | పేరణ 
చేయుచున్నాను 

21, నవ్వు విజయము సాధించునపుడే నేను నిన్ను మన్నింతునని తాత్పర్యము, 
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పుత ఉవాచ _ కొడు కిట్టనెను. 

అకోశ స్యాసహాయస్య కుతః సిద్ది ర్దయో మమ, 

ఇత్యవస్థాం విదితె తా మాత్మనా౬త్మని దారుణామ్, వలి 

రాజ్యా “ద్భావో నివృతో మే (తిదివా దివ దుష్క్టృతః. 

ధనాగారము వట్టిపోయినది. తోడగువారు లేరు, నాకు జయము, కార్య 

సిద్ధి కలు లుగుటెట్టు? అని యో దారుణమైన అవస్థను నా అంతట నేను గు రించితిని. 

పాసి స్వర్గమునుండి మరలినట్టు నా హృదయము రాజ్యమునుండి మరలినది. 

ఈద్భుశం భవతీ కళ్ళి దుషాయ మనుపశ్యతి, 28 

తన్మే పరిణత పజ సమ్యక్ [ప్యబూహి పృచ్చతే, 

కరిష్యామి హి తత్సర్వం యథావ దనుశాసనమ్, 24 

పండిన _పజ్ఞిగల షీ తల్లీ ! ఏదైన ఉపాయము నీకు తోచినచో, నిన్ను 

(పార్థించుచున్న నాకు టోధింపుము. నీ ఆజ్ఞ నంతటిని ఉన్నదున్నట్లు పాటింతును 

'మాతోవాచ _ తల్లి యిట్లు పలికెను. 

పుత్ర నాత్మాఒవమ నవ్యః పూర్వాభి రసమృద్ధిభిః, 

అభూత్వా హి భవ న్యరా భూత్వా నశ్య ని చాపరే, 
లి థి లం 

అమర్షెతైవ చాప్యర్థా నారబ్ధవ్యాః సుజాలికై క 25 

నిన్ను సివు హీనుడవుగా తలచుకొనరాదు. మునుపు లేని సంపదలు 

సిద్ధించుచుండును, ఉన్నది స్టోపృచుండును, బు ద్ధి తర్కువవారు త్ తొందరపాటుతో 

ధర్మాదులను సాధింవ దొ రకొనరాదు. 

వివి. ఆత్మనా ఆత్మని - స్వయముగా, | ప్త్వా - ఎరిగి, 

25. అసమృద్ధిగిః _ నశించిన నంవవనలను గూర్చి బావపడుము - అని భావము, 

ఆత్మా - తాను, స అవమ స్తవ్యః - అపమానించుకొనగాదు; సువాలి వి 

తెలివి ఏ కొంచెమును లేనివారిచేత ; అమర్షిణ ఏవ _ తొందరపాటు 

అర్థాః _ ధర్మము మున్నగు [పయోజనములు న ఆరబ్ధవార్గిః _ సాధింప 

మొదలిడరానివి, తెలివిలేనివారు ఉరక కోపము వహించి ధర్మాదుఒను 

సాధింప నుంకింపరాదని భావము, పండితులై వివేకముతో సాధింప 

వలయునని భావము. 



488 (క్రీ మహాభారతము 

సర్వేషాం కర్మణాం తాత ఫలే నిత్య మనిత్యతా, 

అనిత్య మితి జాననో న భవన్సి భవని చ. 26 

బాబూ! ఆ యా కర్మము అన్నింటికి తవ్పక ఫలము లభించునని చెప్ప 

జాలము, అట్టు ఫలము అనిత్యమని తెలిసిన వండితులు దానిని పొందక 

పోవచ్చును. సపొందను వచ్చును. 

అథ యే నైవ కుర్వని నెవ జాతు భవ ని త్తే, 

ఐకగుణ్య మనీహాయా మభావః కర్మణాం ఫలమ్, 

అథ దెెగుణ్య మీహాయాం ఫలం భవతి వా న వా. 27 

ఆ యా కార్యములు బొత్తుగా చేయనివారు ఎన్నటికిని ఫల మందజాలరు. 
పను లపట్ల ఆస క్రి లేనియెడల గుణ మొక్కటియే. అది కర్మముల ఫలము 

నశించుట, ఆస క్రియున్న యెడల ఫలము సిద్ధంచుటయో, సిద్ధింపకు ండుటయో ఆని 

రెండు గుణములు, ' 

యస్య |పాగేవ విదితా సర్వార్థానా మనిత్యతా, 
“ed అ అల్లి వాష్ నుదేద్ వృద్ధి సమృద్ధి స (ప్రతికూల నృపాత్మజ. 28 

కార్యము లన్నింటి ఫలములు సిద్ధంచుట మన యిష్టమును బట్టి జరుగదని 

ముందే యెరిగినవాడు, [పతికూలములగు ఆత్మ హానిని గాని, పరసమృద్ధిని లెక్క 
చేయడు. 

ఉత్థాతవ్యం జాగృత వ్యం యో క్షవ్యం భూతికర్మ సు. 29 

వర. న భవన్తి _ ఒకప్పుడు ఐశ్వర్యము పొందువారు కారు; భవన్తి చ - 

పొందువారును అగుదురు. 

27. చేతులు ముడుచుకొని కూర్చుండువారిని నిందించుచున్న ది. అనీహాయామ్- 

కార్యమునకు పూనుకొననిచో, ఐక గుణ్యమ్ - ఒక్క_చే గుణము; 

ఫబమ్ - ఫలము; కర్మణామ్ - కర్మముల; అభావః _ నాశము. 

ఈహాయామ్ తు _ కార్యములందు ఆస క్రియన్న యెడల; ద్యైగుణ్యమ్ - 

రెండు గుణములు; భవతి, వా, న, వా. కార్యమ్లు సిద్ధించుటయో, 

సిద్ధింపకుండుఏయో అనునవి. సిద్ధింవదు _ అనుటకంటె సిద్ధింవవచ్చు 
నన్న (వవృత్తి మేలైనది కదా! అని భావము. 

89. వృద్ధిసమృద్దీ _ వృద్ధి యనగా పీక _ “వృధు పొంసాయామ్” అను 
ధాతురూవ మిది. సమృద్ధి యనగా ఐశ్వర్యము _ తనరు పీడయు, పరు 
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భవిష్య తీత్యేవ మనః కృత్వా సతత మవ్యథై క 

మజ్జలాని పురస్కృత్య ద్రాహ్మణాం శ్చశ్వరైః సహ. విగ 

మానవులు దై వములను, (బహ్మజ్ఞానసంపన్నులను, నుంగళములను 

ముందిడుకోని కార్యము తప్పక నెరవేరునను మనసు పెట్టుకొని, దుఃఖమును 

దరికి రానీక ఎల్లవేళల శుభకార్యములయందు నిలుపవలయును. మెలకువతో 

నుండవలయును. వానియందు తగులుకొని యుండవలయును. 

(ప్రాజ్ఞస్య నృవతే రాళు వృద్ధి ర్భవతి పుత్రక, 

అభివ ర్రతి లశ్నీ శ్రసం (పావీమివ దివాకరః. 81 

పిల్రవాడా! మంచి (పజ్ఞకల రాజునకు, శ[ఘముగా వృద్ధి కలుగున 

సూర్యుడు తూర్పుదిక్కున కెగ వాకినట్టు లక్ష్మి వానికడకు చేరుకొనును. 

నిదర్శనా న్యుపాయాంశ్చ బహూ న్యుద్ధర్గణాని చ, 

అనుదర్శితరూపో ఒసి పశ్యామి కురు పౌరుషమ్. mn 

లకు ఐశ్వర్యమును సిద్ధించినను అట్టి స్థితిని ఫలముల అనిత్యత నెరిగిన 

వాడు (తోసివేయునని భావము. తన కర్తవ్యము తాను చేసితి నను 

తృ ప్రియే వాని (పవృ రికి ఫలమని తాత్పర్యము, ఉత్ధాత వ్యమ్ - నిలువ 

వలయును _ కార్యమును నిర్వహించుటకు సిద్ధమై యుండవలయునని 

భావము; జాగ్భృతవ్యమ్ -_ మెంకువతో నుండవలయును _ కార్యము 

నెర వేరువరకు పొరసాటు రానీయరాదని భావము; యో క్రవ్యమ్ _ కూడి 

యుండ వలయును _ చేపట్టిన పనిని విడువరాదని భావము. 

80. ఈశ్వరైః సహ _ దైవములతో పొటు; 

82, ఉద్ధర్షణాని - ఉత్సాహము 'పెంచువానిని, అనువర్శితరూవః _ చక్కగా 

నిరూపింపబడిన లోక వృతాంతము కలవాడవు - ఇచట రూపళబ్దమున కు 

లోకపు తీరు అని అర్థము, 
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నిదర్శనములను, ఉపాయములను, (టోత్సాహము క లిగించువానిని, 

లోకపుతీరులను నీకు పెక్కు.విధములుగా నిరూపించితిని మగతనము చూపుము, 

చూతును. 

పురుషార్థ మధి (పేతం సమాహర్తు మిహార్హ సి, 

కుద్దాన్ లుబ్లాన్ పరిక్షీణా నవలిపాన్ విమానితాన్, 88 

సృర్థిన శ్చైవ యే కేచిత్ తాన్యు క్ర ఉపధారయ. 

కోరిన పురుషార్థమును నీవు చక్కగా కూడదీసికొనవలయును. నీపై 
కోపించియన్నవారిని, సంపదలపై అత్యాశ కలవారిని, సంపదలు కోల్పోయి 

ఉన్నవారిని, మిడిసిపడుచుండువారిని, పరువు కోల్పోయినవారిని, నిన్ను మించ 

వలయునని యత్నించుచున్న వారిని మెలకువతో కూడగట్టుకొను ము, 

ఏతేన త్వం [పకారేణ మహతో భేత్స్య సే గణాన్, 84 
మహావేగ ఇవోద్భూతో మాతరిశ్వా వలాహకాన్, 

ఈ విధముగా నీవు పెనువేగముగల గాలి విజృంభించి మేఘములను 
చెల్లాబెదరు చేసినట్లు, పెనుమూకలను చీల్చివేయగలుగుదువు, 

తేషా మ్మగ్మ్యపదాయీ స్యాః కల్పోత్రాయీ (పియంవదః, శ్రిక్ 
తే త్వాం (ప్రియం కరిష్య ని పురోధాస్య ని చ |ధువమ్. 

అట్టివారికి ముందే తిండి పెట్టుము. వేతనము లిమ్ము. న్యాయమునకు 
నిలుచువాడవు కమ్ము (పియముగా పలుకరింపుము. అప్పుడు వారు నిన్ను 
(పేమింతురు. గొప్పగా మన్నింతురు, ఇది నిక్కము, 

88 _ పరిక్షీణాన్ _ చెడినవారిని _ సంపదలు కోల్పోయినవారి నని భావము; 
అవలిప్తాన్ - గర్వముతో మికిసిపడువారిని, విమానిశాన్ _ అవమా 
నింపబడినవారిని; స్పర్థినః _ పోటీపడువారిని; 

కీర, _ తేషామ్ _ తనపై కోపించియున్న వారు మొదలగువారికి, అగ ద్రదాయీ. 
అన్నము వేతనము మున్నగునవి ముందుగనే ఇచ్చువాడవు; స్యాః - 
కమ్ము. అట్లు కానిచో కో పించియున్న వా రందరు తన్ను వదలి పోవుదు 

రసీ భావము. పురోధాస్య ని - గొప్పగా మస్నింతురు. 

కల్పోత్థాయీ - కల్బ మనగా న్యాయము _ దానికై సిద్ధముగా నున్న 
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యదై వ శ తుర్జానీయాత్ సవత్నం త్య కజీవితమ్, 

తదై వాస్మా దుద్విజతే సర్పా ద్వేశ్మగతా దివ. 86 

పగవాడు (బదుకు పె ఆశలేనివా డని యెరిగిన వెంటనే శ|[తువు ఇంట 

నున్న పాము వంటి ఆ పగవానివలన భయపడుచుండును. 

తం విదిత్వా వరా|క్రా నం వశే న కురుతే యది, 

నిర్వాదై ర్నిర్వదే దేన మనత సదృవిష్యతి. ఛి 

ఆ శ|తువు పరా|క్రమవంతుడని తెలిసికొని, శక్రిచాలక లతొంగదీసీ 

. కొనలేక పోయినచో మంచి మాటలతో వానిని విజ్బృంభింపకుండ చేయవలయును, 

ఆ విధముగా చివరకు అతనిని లొంగదీసికొనవచ్చును. 
నిర్వాదా దాస్పదం లబ్ధ్యా ధనవృద్ధి ర్భవిష్యతి, 

ధనవ నం హి మిత్రాణి భజన్తే చాశయని చ. వీర 

వాడని యర్థము చెప్పుకొనదగును, Monier Williams నిఘం 

టువు దీనిని 'కల్యోత్సాయీ' అను దాని ము(దణదోషముగా చెప్పు 

చున్న ది, కల్ళ్యోత్రాయీ అనగా వేకువజామున ని(ద్రలేచువాడని యర్థము, 

ఆ పక్షమున తగినంత ముందుగా కార్యముల వట్ట జాగరూకుడె 

యుండువా డను నర్థము సంభావ్యము. 

86. త్య క్షజీవితమ్ - యుద్ధమున జీవితముపై ఆళలేని వానిని, (పాణముల 

కైన తెగించి పోరువానిని = అని భావము. వేశ్మగతాత్ _ ఇంటిలో 

నున్న; సర్పాదివ-పాము వలన వలె; అస్మాత్ - వీనివలన; ఉద్విజతే _ 

భయవడును. 

87. _పర్మాకాన్తమ్ - వరా్యర్రమము కలవానిని: పశే న కురుతే యది - శి 

చాలక తన అజ్జలో నిలుపుకొన లేకున్నచో; నిర్యాదైః - మంచి మాట 

లతో, నిర్వదేత్ - చివరి స్థితికి కొనిపోవలయును; అ స్తతః - చివరకు; 

తత్ _ శ|తువు లొంగుట; భవిష్యతి _ సిద్ధించును. 

88, నిర్వాదాత్ -మంచిమాటలతో, లేక సామదానము లతో; ఆస్పదం కృత్వా- 

స్థానము సంపాదించినచో . అని అర్థము; శ|తువువలన ఉప[దవము 

సొందనివానికి ధనము పెంచుకొనుటకు వీఐగునని తాత్పర్యము. 
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ఇట్టు మంచి మాటలతో తగిన స్థానము సంపాదించుకొన్న చో ధనము 

పెంపొందును. ధనవంతుని కడకు మి|తులు చేరుదురు. అంటి పెట్టుకొ ని యుందురు, 

స్థలితార్థం పున సాని సన్యజని చ బాన్గవాః, 

అప్యస్మి న్నాళ్వస నే చ జుగుప నే చ తాదృశమ్, 89 

ధనము కోలువడినవాని నన్ననో మి[త్రులు, చుట్టములును వదలి వేయ 

. దురు. అంతేగాదు; వానిని నమ్మరు. మరియు అట్టివానిని అసహి్యించుకొందురు, 

శ|తుం కృత్యా యః సహాయం విశ్వాస మువగచ్చతి, 

అతః సంభావ్య మేవైత ద్యదాజ్యం (పాప్ను యాదితి, 40 

ఎవడు గాని శత్రువును తోడుగా గొని వానిపై నమ్మక ముంచినచో, 
ఆహా! రాజ్యము దక్కుననుట భావింపదగినదే కదా! 

ఇతి మహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

విదులాపు తానుశాసనే పజ్బాతింశద ధికళతత మో౬ధ్యాయః, 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున భగవద్యానవర్యమున ఏదుల 

కొడుకును మందలించుట యను నూటముప్పదియెదవ అధ్యాయము, 

89. _ స్థలితార్థమ్ _ ధనము కోల్పోయినవానిని; న ఆళ్వసన్తే _ నమ్మరు. 
40, సంభావ్యమేవ, ఏతత్ _ ఇది ఊహింపదగినదే కదా! ఇది వెక్కిరింత 

మాట . సంభావింపరాదని తాత్పర్యము. 



షబ్రింశదధికశ తతమోఒధ్యాయః 

నూటముప్పదియారన అధ్యాయము 

విదులాయా ఉపదేశేన తస్యాః పుత్రస్య పునర్యుద్ధాయోద్య మః. 

విదుల బోధ విని ఆమె కొడుకు మరల యుద్ధమునకు సిద్ధపడుట. 

మాతోవాచ - తల్లి యిట్లు చెప్పెను, 

నైవ రాజ్ఞా దరః కార్యో జాతు కస్యాజ్బి దాపది, 

అథ చేదపి దీరః స్యా న్నెవ వ రేత దీరవత్. l 
(x) మా ఆని On 

రాజై నవాడు ఎన్నటికిని ఎట్టి ఆపదయందును భయపడరాదు. ఒకవేళ 
భయపడినను భయపడినవానివలె (ప్రవ ర్తింపరాదు. 

దీర్గం హి దృష్ట్వా రాజానం సర్వమె వానుదీర్యతే, 
న! యట 

రాష్ట్రం బల మమాత్యాశ్చ పృథక్కుర్వున్ని తే మతీః. వి 

భయపడిన రాజును గాంచి రాష్ట్రము, సీన అంతయు నీరుగారిపోవును. 

మంతులు కూడ బుది మార్చుకొందురు. 
థి ప 

శ|తూనేకే _వద్య నే (పజహత్యపరే పునః, 

అన్యే తు (వజిహీర్షన్ని యే పురసా ద్యిమానితాః, శ్రీ 

కొందరు శ|తువుల కడకు బేరుకొందురు. మరి కొందరు తన్ను వదలి 

స్రోకదురు. మునుపు తనవలన అవమానము పొందిన మరికొందరు దెబ్బ కొట్ల 

బూతురు, 

1. దరః _ భయము; జాతు _ ఎన్నడును; దీర్గః _ భయపడినవాడు. 

ల. మఠీః - బుద్ధులను - మహీమ్ అనియు పాఠము. అప్పుడు భూమిమై జను 

లను, పృథక్ కుర్వ న్ని - తనకు విరోధులనుగా చేయదురని భావము, 
8. (పజిహీర్షన్తి _ ప్రహరెంపగోరుదురు _ దెబ్బతీయుటకు యత్నింతురని 

భావము, 
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య ఏవాత్య నసుహృద స ఏనం పర్యుపాసతే. 

మిక్కిలి చెలిమి కలవారు మ్యాత్రము అట్టివానిని కొలిచియందురు. 
అళక్తయః స్వ సికామా బద్ధవత్సా ఇలా ఇవ, 4 

శోచన మనుకోచని పతితానివ బాన్గవాన్ . 

శక్తు లుడిగినవారు, సుఖమైన [బదుకు కోరువారు. కట్టివేయబడిన దూడ 
లను చూచి దుఃఖించు ఆవులవలె, చెడిన బంధువులనుగూర్చి -వద్చున్టు, ఏడ్చు 

వాని వెంటపడి ఏడ్చుచుందురు, 

అపి తే పూజితాః పూర్ణ మపి తే సుహృదో మతాః, -. ర్ 

యే రాష్ట్ర మభిమన్య నే రాజ్ఞో వ్యసన మీయుషః. 

: ఆపద పొందిన రాజు రాజ్యము తమదే అని భావించువారు, మునుపు సీ 

మన్నన నందినవారు, నీ కిష్టులెన వారు నగు చెలికాం[డు నీకును గలరు గదా! 

మా దీదర స్యం సుహృదో మాత్వాం దీర్గం (పహాసిషః.. ర 

సీవు బెంబేలు పడకుము. నీ చెలికాం[డు భయపడిన నిన్ను వదలి 

_ పోరాదు. 

(పభావం పౌరుషం బుద్ధిం జిజ్ఞాసన్యా మయా తవ, 

విదధత్యా సమాశ్యాస ముకం తేజో వివృద్ధయే. 7 

నీ మహిమ యెట్టిదో, నీ విజృంభణ యెట్టిదో, సీ బుద్ధి యెట్టిదో యెరుగ 

గోరిన నేను, నీకు రై ర్యము కూర్చగోరిన నేను సీ హైరువమును రెచ్చగొట్టుట కె 

యిట్లు పలికితీని, 

4. ఇలాః - అవులు. ఇలా దేకుః సహవత్సా న ఆగాత్' అను మం[తము 

వలన ఈ అర్గమును (గహింవనగును. 

ల. తే. నీకును, సుహృదః _ మి[తులు కలరు. 

6. యే, రాష్ట్ర మభిమన్యన్హే _ ఈ రాష్ట్రము మనది, దీనిని మనము 

రక్షించుకొనవలయును, రాజును కాపాడుకొనవలయును ఆని యెవరు 

భావింతురో _ అట్టి మి(తులు నీకు కలరని భావము. మా దీదరః - 

బెంబేలు పడకుము. 

"7. సమాక్యాసమ్ - ధైర్యమును; విదధత్యా _ కూర్చుచున్న. 
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యదేతత్ సంవిజానాసి యది సమ్య [గృ వీమ్యహమ్, 

కృత్వా౬సౌమ్య మివాత్మానం జయా యో తిష సంజయ, 8 

సంజయా! నేను నీకు చక్కగా బోధించుచున్నదానిని సీవు బాగుగా 

తెలిసికొన్నచో హృదయమును గట్టి చేసికొని జయమునకై లెమ్ము. 

అసి నః కోళనిచయో మహాన్ హ్యవిదిత సవ, 

తమహం వేద నాన్య స స మువసంపాదయామి తే 9 

సునకు, నీకు తెలియని గొప్ప ధనరాశి కలదు. అది నాకు మాత్రమే 
తెలియును. మణి యెన్వడు నెరుగడు. దానిని సీకు చేర్తును. 

సని నైకతమా భూయః సుహృద స్తవ సజ్ఞయ, 
సుఖదుఃఖసహా వీర సజ్గాొంమా దనివ ర్తినః, 10 

వీరుడా! సంజయా! నీకు పెద్దలెక్క-లో చెలికాండును గలరు. వారు 

సుఖమును, దుఃఖమును సహింవగలవారు. యుద్దమున వెన్ను చూపరు. 

తాదృశా హి సహాయా వై పురుషస్య బుభూషతః, 

ఇష్టం జిహీర్షతః కిళ్బో తృచివాః శ తుకర్శన, 11 

శ తుసంహారకా! మేలు పొందగోరు పురుషునకు అట్టి సహాయులు 

మంతులు ఏ కొంచెము పాటి యిష్టము నుగూడ సాధింవగోరుదురు. 

యస్యా స్విదృశకం వాక్యం [(చుత్వాఒపి స్యల్పచేతసః, 

తమ స్వపాగమత్ తస్య సుచ్మితార్థవదాకరమ్. 12 

మిక్కిలి చిితములైన అర్ధములు, వదములు, అకతరములు గల ఆమె 

పలికిన యిట్టి వాక్యమును విన్న (ట్ర అబ్బబుద్ధికిని వీళటి తొంగిపోయెను. 

8. అసౌొమ్యమ్ ఇవ - ఏ కొంచెము దయ, జాలి లేని దన్నట్లుగాా ఆత్మా 

నమ్ - మసస్సును; కృత్వా - చేసికొని. 

10. నుఖదూఖసహాః _ సుఖమున పొంగిపోనిపారు, దుఃఖమున [కుంగి ఫోని 

వారు _ అని భావము 

11... జిహీర్షతః _ సంపాదింపగోరుదురు. 
12. స్వల్పచేకనః - య గుండెవటపు తేనివానికిని? తమః = చీకటి, భయము, 

అపొగామత్ _. తిలనిపోయను. 
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పుత్ర ఉవాచ - పుతు డిట్టనను. 

ఉదకే భూ రియం ధార్యా మర్రవ్యం [వవణే మయా, 

యస్య మే భవతీ నేశీ భవిష్యద్భూ తిదర్శినీ. 18 

నా భవిష్యత్సంపదను చూపి నన్ను చక్కదిద్దితివి. అమ్మా ! మునిగి 

పోయిన ఈ భూమిని నేను ఉద్ధరింపవలయును; లేదా యుద్ధ మను పెనులోయలో 

పడి చావవలయును. 

అహం హి వచనం త్య తః శుశూమ రపరాపరమ్, 

కిక్చిత్ కిఖ్బిత్ |పతివదం స్తూష్షి మాసం ముహుర్ముహుః. 14 

అమ్మా! నీనుండి ఒక దానిని మించిన మరియొక మాటను వినగోరిన 

వాడనై మాటి మాటికి కొంచెము కొంచెము ఎదురు మాట వలుకుచు ఊరకుంటిని. 

అతృప్య న్నమృత స్యేవ కృ(చ్భాల్పబ్బస్య బానవాత్, 

ఉద్యచ్చా మ్యేష శ్నతూణాం నియమార్థం జయాయ ద, 15 

నా చుట్టమవైన సీనుండి ఎంతో కష్టవడి సాధించిన యీ అమృతము 
వంటి మాటతో నాకు తృప్తి తీరకున్నది. ఇదిగో శ|తువులను లొంగదీసికొను 

టకు జయము సాధించుటకును బయలుదేరుచున్నాను. 

కున్యువాచ _ కుంతి యిట్లు పలికెను, 

సదశ్వ ఇవ స క్షిప్తః (వణున్నో వాక్యసాయకై 8, 

తచ్చకార తథా సర్వం యథావదనుశాసనమ్. 18 

18. ఉదకే _ నీటియందు మునిగిపోవుచున్న; ఇయం, భూః _ ఈ భూమి, 

ధార్యా _ పట్టి నిలువదగినది _ నేను దీని నుద్ధరింపవలయునని భావము; 

మయా-నాచేత; (పవణే- యుద్ధ మనెడు పెద్దలోయలో పడి; మ రవ్యమ్._ 

చావదగును; న్నేతీ _ చక్కదిద్దునది. 

14. అవరాపరమ్ - పె పె మాటను; ఒకదానికంటె మిన్నయెన మరియొక 

మాటను అని భావము; జశూషుః _ వినగోరినవాడనై ; (పతివదన్ _ 

ఎదురు చెప్పుచు, 

15, బాన్గవాత్ _ బంధువువలన; ఉద్యచ్చామి -గట్టి (యత్నము చేయుదును. 

నియమార్థమ్ _ లొంగదీసికొను ఓకు; బాన్ధవాన్ అని యొక పాఠము _ 

ఆపకమున బాంధవులను _ ఉద్యుచ్భామి - ఉద్ధరింతును అని అర్థము, 
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అ పలుకులనెడు ములుకులు బాగుగా నాటగా మిక్కిలి నొచ్చుకొన్న 

ఆతడు జాతిగుజ్జము వలె విజృంభించి తల్లి చెప్పినట్టంతయు చేసెను. 

ఇద ముద్ధర్షణం థీమం తేజోవర్థన ము తమమ్, 

రాజానం శ్రావయే న్మ నీ) సీదనం శతుపీడితమ్. 17 

"ఉత్సాహము. కలిగించునదియు, భయంకర మైనదియు, పౌరుషమును 
రెచ్చగొట్లునదియు, ఉత్తమమైనదియు ఆగు నీ చరితమును మంతివెన కృష్ణా! 
శ[తువుల పీడనొంది నీరుగారిపోవుచున్న ధర్మరాజునకు వినిపింపుము. 

జయో నామేతిహాసోజయం (శోతవ్యో విజిగీషమణా, 

తే శివం |శ మహీం విజయతే శవం (పత్యా శ|తూంశ్చ మర్దతి. 18 

జయ మను పేరుగల యీ యితిహానమును జయము కాంశ్నించువాడు 

వినవలయును. అట్టు విన్నవాడు త్వరలోనే భూమిని గెలుచును. శత్రువులను 
మరించును. 

ఎం 

ఇదం పుంసవనం చైవ వీరాజనన మేవ చ, 

అధీక్లం గర్భిణి (వత్వా (ధువం వీరం |[పజాయతే. 19 

ఇది కొడుకును (ప్రసాదించును, వీరుల పుట్టుకకు కారణమగును. గర్భవతి 

పలుమారులు విని వీరుడగు కొడుకును పసవించును. నిక్కము. 

విద్యాశూరం తపఃశూరం దానళూరం తపస్వినమ్, 

(బాహ్మ్యా (శియా దీవ్యమానం సాధువాదే చ సంమతమ్. 0 

17. రాజానం, గ్రావయేత్, మ స్తీ9_ సందర్భమును బట్టి ధర్మరాజునకు కృష్ణుడు 

వినిపింపవలయునను నర్గమును (గ హించితిమి. కేవలముగా నుం (తి 

రాజునకు _వినిపింప వలయు నను నర్గమునై నను స్వీకరింవవచ్చును. 

19. పుంసవనమ్ _ పురుషసంతానము కలుగజేయునది; వీర _. ఆజననమ్ 

వీరులైన పుత్రుల పుట్టుటకు కారణమైనది. 

20. తపఃశూరం _ తప స్పనగా గాఢభావన, |వకృతిరవాస్యములను, వెదిక 

జ్ఞానమును కని పెట్టుటవంటిది; దానియందు శూరుని, తవస్వినమ్ _ 

త పస్ఫునందు నిష్టకలవానిని. 
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విద్యలో, బుద్ధికశోలతలో, దాసమ.లో హూరుడైన వానిని, తపస్సున నిష్ట 
గలవానిని, (బ్రహ్మ తేజస్సుతో ఎలుగొందువానిని, సజ్జనుల (పసంగమునకు 

యోగ్యుడై నవానిని క్ష|త్రియవనిత కనును. 

అర్బిష్మ నం బలో పేతం మహాభాగం మహారథమ్, 

_ ధృతిమ న మనాధృష్యం జేతార మపరాజితమ్, Al 

అగ్ని వలె తేజస్సుగ లవానిని, గొప్పబలళాలిని, మహానుభావుని, మహా 

రథుని, ధైర్యము గలవానిని, ఎవరికి లొంగనివానిని,  జయళాలిని, ఓటమి 

యెరుగనివానిని క్ష[తీయవనిత పుత్రునిగా బడయును. 

నియనార మసాధూనాం గోపారం ధర్మ చారిణామ్, 

ఈద్భశం శ|తియా సూతే వీరం సత్యపరా|క్రమమ్. బలి 

దుష్టుల నణగ | దొక్కువానిని, ధర్మముగా నడుచుకొనువారిసి, రక్షించు 

వానిని, సత్యమునంను నిష్టకలవానిని, మరియు నిట్టి గుణములు గల వీరుని 

క్షతియవనిత కుమారునిగా పొందును. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

విదులాపు త్రానుశాసనసమాపొ ష టి)ంశదధికళ తత మో౬ధ్యా యః, 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగవర్వమున భగవద్యానపర్వమున విదుల 

పుత్రునికి చేసిన ఉపదేశము ముగింపుగల నూటముప్పదియారవ 

అధ్యాయము. 

20. 21, 22 . ఈమూడును కథకు ఫల చతిళ్టోకములు, ఈ కథ విన్న 

గ ర్భవతియగు త్రీ సర్వో త్రమగుణములు" అ పు[తుని ఫొందునని నల 

(బీతి, 



స ప్ప తింశదధికశ తత మో ఒధ్యాయః 
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gs 

కున్యాకి పాజ్జవాన్ (పతి నందేశః, శతోఒనుజ్ఞా మాదాయ 

శ్రీకృష్ణ స్యోవప్టవ్యనగరే గమనమ్. 

కుంతి పాండవులకు సందేశ మొసగుట, పిమ్మట అనుజ గొని 
శ్రీకృష్ణుడు ఉవస్త్లవ్యనగరమున కరుగుట. 

కున్యువాచ - కుంతి యిట్లు పలికెను. 

ఆరునం కేశవ బూయా స్వ్వయి జాతే స్మ నూతకే, స స 

ఉపోపవిష్టా నారీభి రాశ్రమే పరివారితా. లా! 

"కేశవా! అర్జునునితో ఇట్టాడుము. నీవు పుట్టినపుడు పురిటివేళ ఆ|శమమున 

శ్రలందరు నాకడచేరి చుట్టియుండగా కూర్చుండితిని. 

అథా నరిషే వాగాసీ ద్దివ్యరూపా మనోరమా, 

కస సహ హసాక్షస మః కుని భవిష్య త్యేష తే సుతః. వ 

అప్పు డాకసము నుండి హృదయము నలరించు దివ్య మిన వాణి వెలు 

ళో 

వడెను. కుంలీ! ఈ నీ కుమారుడు దేవేందునితో సమాను డగును, 

ఏష జేష్యతి సంగ్రామే కురూన్ సర్వాన్ సమాగతాన్, 

థీమసేనద్వితీయళ్చ లోక ముద్య ర్తయిష్యతి. ప్ర 

ఈతడు ఎదురు వచ్చిన కొరవ్పల నందరిని యుద్ధమున ఖీమ'సేనుని 
నే సాయముతో గెలుచును. శతువులను పీల్చి బండాడును. 

ప్కుతసే గె పృథివీం జేతా యశో శ్పాస్య దివం స్సృశత్, 

హత్యా కురూంశ్చ సంగ్రామే వాసుదేవసహాయవాన్. 4 

టి లైల a జ త, లల శ J ఇఒ mf 8 లోవమ్ - శ[(తుజసనమును; ఉన రమ . చిందర పంవరపయును, 
ed షు 

SMB.29 (11) 
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వాసుదేవుడు తోడుకాగా యుద్ధమున కౌరవుల నందరిని రూపుమాపి 

భూమిని చేజిక్కించుకొనును. వీని కీరి స్వర్గమును తాకును. 

ప్మిత్య మంశం వణష్టం చ పునర ప్యుద్ధరిష్యతి, 

(థాతృభిః సహితః శ్రీమాం న్త్రీన్ మేధా నాహరిష్యతి. ర్ 

తం|డిదై న రాజ్యభాగ ము జారిపోగా మరల దానిని సాధించును. సోదరు 

లతో గూడి మూడు మహాయజ్ఞముల నిర్వహించును. 

స సత్యసన్హో వీభత్సుః సవ్యసాచీ యథా౭చ్యుత, 

తథా త్వమేవ వానాసి బలవ నం దురాసదమ్. (ల 

అచ్యుతా! సత్యమునందు నిష్టకలవాడు, ఫో[తువులకు అడలు పుట్టించు 

వాడు, ఎడమచేతితో కూడ బాణములను గుప్పించువాడు నగు అర్జునుడు ఎంత 

బలవంతుడో, ఎంతగా వోతువులకు ఆ|క్రమింపరానివాడో నీవే యెరుగుదువు. 

తథా తదస్తు దాశార్థ యథా వాగభ్యభాషత, 

ధర్మ శ్చేదసి వార్జేయ తథా సత్యం భవిష్యతి. 7 

కృష్ణా! ధర్మమని యొకటి యున్నచో ఆనాటి ఆవాక్కు పలికిన రీతిగా 

ఆది యట్రే సత్యమగుగాక ! 

త్వం చాపి త తథా కృష్ణ సర్వం సంపాదయిష్యసి, 

నాహం తదభ్యసూ యామి యథా వాగభ్యభాషత. 8 

కృష్ణా! ఆమాట నిజమగినట్టు నీవే చేయగలవు. నేను దానిని తప్పు 

పట్టను. 

నమో ధర్మాయ మహతే ధర్మో ధారయతి |పజాః, 
ఏత ద్ధనంజయో వాచ్యో నిత్యోద్యుకో వృకోదరః, 9 

గొప్పది యగు ధర్మమునకు నమస్కార ము. ధర్మమే (పజలను పట్టి 

నిలుపును. ధనంజయునకు, ఎల్లవేళల (వయత్న ములో నుండు భీమునకు ళ్ 
విషయము చెప్పుము. 

5,  మేధాన్ - అశ్వ మెధయాగ ములను 

6, వీభత్సుః - మంగ శకార్యము లాచరించువా డనియు నర్థము. 

8, న, అభ్యసూయామి “ బాధపడను, నొంకింపను _ 
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యదర్థం క్షత్రియా సూతే తస్య కాలోఒజయ మాగతః, 

న హి వైరం సమాసాద్య సీదని పురుషర్షభాః. 10 

క్షతియ వనిత, ఏ (పయోజననునకై సంతానము కనునో దానిని 
మ 

సాధించు కాలమిదిగో వచ్చినది. ఉత్తమ పురుషులు పగగొని జారిపోవరు. 

విదితా తే సదా బుద్ధి ర్భీమస్య నస శామ్యలి, 

యావదన్తం న కురుతే శతూణాం శ|తుకర్శన, 1 

శ|తుసంహారకా! కృష్ణా! నీ కా ఖీమునిబుద్ధి ఎల్లవేళల తెలిసినదే. వాడు 

శ (తువులను సాంఠముగా రూపుమావక కొంతింపదు, 

సర్వధర్మవి శేషజ్ఞాం స్నుషాం పొణ్ణో ర్మహాత్మనః, 
బ్రూయా మాధవ కల్యాణీం కృష్ణ కృష్ణాం యశస్వినీమ్. 12 

కృష్టా! మాధవా! ధర్మము అన్నింటి సూక్మము లెరిగినది, మహాత్ముడగు 
పాండుమహారాజు కోడలు, కల్యాణి, కీర్తి కెక్కిసదియగు (ద్రౌపదితో నిట్లు పలు 

కుము. 

యుక మేత న్మహాభాగే కులే జాతే యశస్విని, 

యన్మే పుశత్రేష సర్వేషు యథావత్ త్యమవ ర్తిథాః 18 

చక్కని కులమున పుట్టి (వసిద్ధి కెక్కిన మవ నుభావురాలా! నా కొడుకుల 

యందు నీవు ధర్మము తప్పక (ప్రవ ర్తించితిని. అది బాగుగా నున్నది. 

మాదీపుతా చ వక్రవ్యా కతధర్మరతా వుభౌ, 

విక్రమే జార్జితాన్ భోగాన్ వృణీతం జీవితాదపి. 14 

ఏదో (బదుకుట కాదు వరా మముతో సంపాదించిన భోగములను కోరు 

కొనుడని త్యతియ య ధర్మ మున అస రీకల మా|దికొడుకుల లకు చెప్పుము. 

విక్రమాధిగతా హ్యర్థాః కతధర్మేణ జీవతః, 

మనో మనుష్యస కాస సదా న్ పురుషో త్ర తమ. 15 

పురుషో తమా! త [రయ ఫర్మ ముతో (బదురువాడు పరా [దవ ముముతో 

సాధించిన అర్ధములు వాసి ప్యాదం నయన పెల్టవేశల ఆనందమును కూర్చును. 



కర్ శ్రీ మహాభారతము 

యచ్చ వః _పేష్షమాణానాం సర్వధర్మోపచాయినామ్, 

పాజ్బాలీ పరుషాణ్యుకా కోనుతత్ కను మర్హతి. 16 

ధర్మము లన్నింటిని చక్కగా పెంపొందించు మీరు చూచుచుండగా 

పాంచాలినిగూర్చి కారుకూతలు కూసిరి. దాని నెవ్వడైన క్షమించునా? 

న రాజ్యహరణం దుఃఖం ద్యూతే చాపి పరాజయః, 

వ వాజనం సుతానాం వా న మె తద్దుఃఖకారణమ్. 17 

రాజ్యమును గుంజుకొనిరి. దానికై అంతగా వడువను. మీరు జూదమున 
ఓడీపోయిరి. “దానికొరకును పెద్దగా జాధపడను. కొడుకులు దేశము వదలిపోయిరి. 

అదికూడ పెద్దగా దుఃఖమునకు హారణము కాదు. 

యత్ర సా బృహతీ శ్యామా సభాయాం రుదతీ తదా, 

అ(శౌషీత్ పరుషా వాచ సన్మే దుఃఖతరం మహత్. 18 

కాని నడీవయను స నున్న ఈ దొడ్డయిల్భాలు నిండుసభలో ఏడ్చుచు కారు 

కూతలు వినెను. అడి నాగుండెను కోసివేయు దుఃఖము. 

త్రీధర్మిణి వరారోహా త తధర్మరతా సదా, 

నాధ్యగచ్చ తదా నాథం కృష్ణా నాథవతీ సతీ. 19 

స్రీధర్మములను నిష్టతో పాటించు ఈ అందాలబరిణె ఎల్లవేళల క్ష[త్రియ 
ధర్మమును కాపాడుటలో (పీతికలది. అట్టి ఆమె మగలుండియు ఆ సమయమున 

దిక్కుమాలిన దాయును, 

తం వై |బూహి మహాబాహో సర్వశ స్త్రభృతాం వరమ్, 

అర్జునం పురుషవ్యా[ఘం [దౌపద్యాః పదవీం చర, 20 

ఓయి మహావాహూ |! శోస్ర్రము లన్నియు పట్టిన మగదీరుడు అర్జునునితో 

(దౌపది దారిలో నడువుమని చెప్పుము, 

విదితం హి తవాత్య నం [కుద్దావివ యమాంతకెౌ, 

ఫీమార్గునౌ నయేతాం హి దేవానపి వరాం గతిమ్. వ 

16. సర ధర్మ-ఉపచాయినామ్ _ దర శ్రము లన్నింటిని చక్కగా సెంసొం 

దించు శీ 

18. బృహతీ _ దొడయిల్లాలు; శ్యామా _ నడివయస్సు వనిత. 
G లు 1 

ఏ0. పదబించర _ మార్గము ననుసరింపుము. ఆమె మాత విని శ|తుసంహో 

రము చేయమని రాత్సర్యాము, 
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సీ వెరుగుదువు. కోపించిన యముడు, మృత్యువువంటి ఫీమార్జునులు 

దేవతలను కూడ చంపివేయగలరు. 

తయోశ్చైత దవజ్ఞానం యత్సా కృష్ణా సభాగతా, 

దుఃశాసనశ్చ యద్శ్భీమం కటుకా న్యభ్యభాషత, 22 

ద్రౌపది యిట్లు సభలోనికి వచ్చిన దనగా వారిరువురకు ఇది అవమానము 
కాదా ? అంతేకాదు. ఆ డుళ్ళాసనుడు భీముని సూటిపోటు మాటలనెను. 

పశ్యతాం కురువీరాణాం తచ్చ సంస్మారయేః పునః, 

పాణవాన్ కుశలం పృచ్చేః సప్ముతాన్ కృష్ణయా సహ, లి 
6 Or] 

కురువీరు అందరు చూచుచుండగా జరిగిన ఈ ఘోరము లన్నింటిని 

వారికి గుర్తుచేయుము. ఆ మహారాజు పాండుభూపలి కొడుకులను, వారి కొడుకు 
లను (ద్రౌపదిని నా మాటగా కుశల మడుగుము, 

మాం చ కుశలినీం (బూయా స్తేషు భూయో జనార్దన, 
అల్లి ఉరి ఒర లీ న్ ॥ అరిష్టం గచ్చ పన్ధానం పుత్రాన్ మ (పతిపాలయ. వి 

కృష్ణయ్యా ! నేను కుళలముగా నున్నానని వారికి మరల మరల చెప్పుము. 
శుభమగు మార్గమున పొమ్ము, నా కొడుకులను కాపాడుము, 

అభివాద్యాథ తాం కృషః కృత్వా చాపి [పదక్షిణమ్, 
య! 

నిశ్చక్రామ మహాబాహుః సింహఖేలగతి సతః, విగ్ 

పిదప కృష్ణుడు ఆమెకు (మొక్కి. (పదక్షీణము చేసి సింహము విలాస 

ముగా నడచు తీరున నడచుచు బయలు వెడలెను, 

తతో విసర్ణయామాస భీష్మా దీన్ కురుపుజ్లవాన్, 
ఆరోప్యాథ రథే కర్ణం పాయాత్ సాత్యకినా సహ, 2 

పిదప కురువంశమున పెద్దటగు భీష్ముడు మొపలగు వారిని వదలి, 

కర్ణుని రథ మెక్కించుకొని సాత్యకితోపాటు బయలుదేరను. 

తతః పయాతే దాశార్హే కురవః సంగతా మిథః, 

జజల్పు ర్మహదాశ్చర్యం కేశ వే పరమాద్భుతమ్. 97 

అట్లు కృష్ణుడు బయలుదేరిన పిదవ కురువంశమువారు తమతో తాము 

గుమికూడి కృషునికి సంబంభించిన వరమాశ్చర్యమును అద్భుతముగా చెప్పుకొన వ ' 

జొచ్చిరి, 
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(సమూఢా పృథివీ సర్వా మృత్యుపాళ వశీకృతా, 

దుర్యోధనస్య బాలిళ్యా న్నైతద సీతి చ్యాబువన్. 28 

ఈ దుర్యోధనుని పిలతనమువలన భూమి యంతయు మృత్యువు పాశము 

నకు చిక్కి చేష్టలు దక్కి యున్నది. ఇక ఇది లేనేలేదని పలికిరి. 

తతో నిర్యాయ నగరాత్ ప్రయయౌ పురుషో తమః, 
మన్తృయామాస చ తదా కర్ణెన సుచిరం సహ, 29 

ఆంత పురుషోత్తముడు నగరము" వెలువడి పయనించెను. కర్గునితో చాల 
పు మంతనము లాడెను. 

విసర్ణయిత్యా రాధేయం సర్వయాదవనన్దనః, 

తతో జవేన మహతా తూర్ణ మళ్వా నచోదయత్. 80 
రాధేయని వంపించి యాదవ లందరకు అనంద మందించు కృష్ణుడు 

మహావేగముతో గుజ్జములను తోలించెను. 

తే పిబన ఇవాకాళం దారుకేణ |పచోదితాః, 

హయా జగ్ము ర్మహావేగా మనోమారుతర౦హాసః. 81 

దారుకుడు తోలుచున్న, మిక్కిలి వడిగల ఆ గుజ్జములు మవాోవేగముతో 
వాయువేగ ముతో నింగిని [మింగుచున్న వా యన్న ట్టు ఫోవసాగినవి, 

తే వ్యతీత్య మహాధ్యానం క్షిిపం శ్యేనా ఇవాశుగాః, 
ఊచ రగు రువష్టవ్యం కార్ జధన్వాన మావహాన్, శీ2 

ఆతికీ ఘముగా పోవు డేగలో యన్నట్లు ఆ గజ్జములు కృష్ణుని కైకొని 
ఎంతో దారిని కడచి ఉపవ్హవ్యనగ రమున కరిగినవి. 

ఇతి (శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భ గవద్యానవర్శణి 

కు నీవాక్యే స వ్మతింళదధికళతత మోఒధ్యాయః. 

ఇది (శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున భగవద్యానవర్వమున 

కుంతివాక్యముగల నూటముప్పదియేడవ అధ్యాయము. 

‘OO! క ఖీ బాలు 

29. నిర్యాయ _ వెలువడి. 

కీ!. మనోమారుతరంహన, _ మనస్సు యొక్కయు, వాయుపుయొక్కుయు 
వేగమువంటి వేగము గలవి, 
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నూటముప్పదియెనిమిదవ అధ్యాయము 

ఫీష్య(డోణా భ్యాం దుర్యోధనస్య (ప్రబో ధనమ్, 

ఫీష్మ్య(దోణులు దుర్యోధనునకు బోధ చేయుట. 

వై.శ మాయన ఉవాచ - వైశంపాయను డిట్లు చెప్పెను. 

కున్యాసు వచనం [శుత్వా ఫీష్మదోణౌ మహారథా, 

దుర్యోధన మిదం వాక్య మూచతుః శాసనాతిగమ్, 1 

మహారథులగు థీన్మ|ద్రోణులు కుంతిమాట విని, మాట వినని దుర్యో 

ధనునితో నిట్లు పలికిరి. 

[(శుతం తే పురుషవ్యాాఘ కున్యాః కృష్ణస్య సన్నిధౌ, 

వాక్య మర్ధవదత్యుగ ము క్షం ధర్మ మను త మమ్. బి 

ఓయి మహావీరుడా ! కృష్ణుని యెదుట అ కుంతి (పయోజనముగ ల, 

ధర్మము తప్పని దొడ్డమాట ఎంత భయంకరముగా పలికినదో వింటివి గదా! 

తత్ కరిష్యని కౌన్తేయా వాసుదేవస్య సంమతమ్, 

న హి తే జాతు శామ్యేర న్నృతే రాజ్యేన కౌరవ. త్రి 

కురురాశా! ఆ కుంతి కొడుకులు వాసుదేవున కిష్టమైన ఆ పనిని తప్పక 

చేయుదురు. నీవు రాజ్య మీకున్నచో ఎన్నటికిని వారు అణగి యుండరు. 

కేశితా పొ త్వయా పొరా ధర్మపాశ సితా సదా, 
రు థి అంత 

సభాయాం (దౌపదీ చెవ తెశ్చ తన్మర్గితం తవ, hk 
అ క య 

నీవు ధర్మపాళమునకు కట్టువడిన వృథకొడుకులను పెట్టరాని పొట్టు 

పెట్టితివి. నిండుసభలో (దౌవదిని కష్టప రచితివి, వారు దానిని సైచిరి. 
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కృతాస్త్రం వ్యార్జునం |ప్రావ్య భీమం చ కృతనిశ్చయమ్, 
గాణ్లీవం వేషుదీ చైవరథం చ ధ్వజమేవ చ. ర్ 

నకులం సహదేవం చ బలవీర్యస మన్వితౌ, 

సహాయం వాసుదేవం చ న కృంస్యతీ యుధిష్టిరః. (1 
అర్జునుడు అస్ర్రవిద్యలో ఆరితేరినవాడు. భీముడు పట్టిన పట్టు వదలని 

వాడు, గాండీవము, వట్టిపోని అంపపొదులు, దివ్యమగు రథము, అట్టిదే ధ్వజము 

ఆ అర్జునునకు గలవు. నకులసహాదేవులు బలముతో ఉత్సాహముతో కొచుకొ సి 

యున్నారు. ఇక తోడన్ననో వాసుదేవుడు, ఇట్టి సంపదగల' యుధిష్టిరుడు నిన్ను 

శమింవడు. 

(ప్రత్యక్షం తే మహాబాహో యథా పార్టేన ధీమతా, 

విరాటనగరే పూర్వం సర్వే స్మ యుధి నిర్దితాః, 7 

మహాబాహూ! మునుపు విరాటనగరమున ఆబుద్ధికాలి యగు అర్జునుడు 

మనల నందరను యుద్ధమున ఓడగొ పై నన్నది నీవు కన్నులార చూచినదియే. 

దానవా ఘోరకర్మాణో నివాతకవచా యుధి, 

రౌద్ర మస్త్రం సమాదాయ దగ్గా వానర కేతునా. 8 

మోరములగు పనులు చేయ సివాతకవచులను రాక్షసులను రౌదాస్త్ర 

మును కైకొని అర్జునుడు బూవి గావించెను, 

కర్ణ పభృతయ శ్చేమే త్వం చాపి కవచీ రథీ, 
మోక్షితో ఘోషయాత్రాయాం పర్యా పం తన్నిదర్శనమ్. 

ఈ కరుడు మొదలగువారును, గట్టికవచము తొడిగికొని గొప్పరథ 

మెక్కియుస్న నీవును మోషయా తనాడు వానివలన ము క్రిపొందుట యను 

దృష్టాంతము చాలును, 

(వళామ్య భరత శేష్ష భాతృభిః సహ పాఖివెః, 

రకేమాం పృథివీం సర్యాం మృత్యోర్గంష్టా9ంతరం గతామ్. 9 

భరత (శేష్టా! తోడబుట్టిన పాండవు+తో చెలిమి చేయుము, మృత్యు వు 

కోరల నడుమ చిక్కిన యీ యెల్లభూమిని రక్షింపుము, 
pn 

చ రౌ(దమ్-రుుద సంబ ఐధమగు అస్త్రము - పాశువతము. 

\ 
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జ్యే (ఖాతా ధర్మశీలో వత్సలః శక్షవా క్కు_విః, 

తం గచ్చ పురుషవ్యా ఘం వ్యపనీయేహ కిల్చిషమ్. 10 

అన్న, ధర్మశీలుడు, సీ యందు పు[త్ర (పేమ కలవాడు, (పియముగా 
"పలుక రించువాడు, మేధావియు ఆయిన పురుషవరేణ్యుడగు ధర్మరాజును, ఈ 

పాపమును రూపుమాపి, ఆ్మళయింపుము. 

దృష్టశ్చ త్వం పాబ్దవేన వ్యపనీతశరాసనః, 1] 

ఆ అరునుడు నీ చేతివిలు ఎగురగొటగా అవ్వుడ అందరు నిన్ను చూచిరి 
జ య ట్ ob . 

గదా! 

(పకా న్లభ్రుకుటిః శ్రీమాన్ కృతా శానిః కులస్య నః, 

త మఖ్యేత్య సహామాత్యః వరిష్వజ్య నృపాత్మజమ్, 12 

అభివాదయ రాజానం యథాపూర్వ మరినమ, 

దొడ్డబుద్ధిగల ఆ రాజిష్పుడు బొమముడి చిట్టించుట లేదు. అది మన 

కులమునకు శాంతిని సమకూర్చినది. సీవ్చ సీ మం|తులతోకూడి అతని కడకరిగి 

ఆ రాజకుమారుని కౌగిలించుకొని మునువటివథె మన్నింపుము. 

అభివాదయమానం త్వాం పాణిభ్యాం భీమపూర్వుజః, 18 
న అభ కరాడ్ కు మీక ర . (వతిగృహ్లాతు సౌహార్జాత్ కు సీపు త్రో యుధిష్టిర 

ఖీముని అన్న ధర్మరాజు, (మొక్కుచున్న నిన్ను నిండు గుండెతో 

చేతులతో దగ్గరకు తీసికొనుగాక. 

_ . సింహస్కర్లోరుబాహుస్యాం వృతాయతమహాభుజః, 
Yop అలలతో యా 

రిష్యజతు బాహుభ్యాం నీమః (పహరతాం వరః, 14 

సింహము మూపువంటణి పెద్ద భుజములు, కండల నిండుదనముతో మెలి 

దిరిగిన పొడవై నచేతులు గల యుద్ధనీరుడు భీముడు నిన్ను కౌగిలిలో బంధించు 
గాక! 

కమ్చు[గీవో గుడా కేశ స్తతస్తాం పుష్క రేక్షణః, 15 

అభివాదయతాం పార్థః కుస్రీపు|తో ధనజ్ఞాయః, 16 

15. _ గుడారేకః - గడార మనగా ధనుర్విద్య - దానికి (వభువ్చ; 



458 శ్రీ మహాభారతము 

పిదప శంభఖమువంటి మెడయు, వద్మములవంటి కన్నులు కలవాడు, 

విలువిద్యలో అరిజేరినవాడు అగు అర్జునుడు నీకు (మొక్కుగాక! 

ఆశ్వినేయొ నరవ్యా ఘౌ రూపేణా పతిమౌ భువి, 
“5 అట అద తౌ చ త్వాం గురువత్ (శ్రుమ్షా పూజయా (ప్రత్యుదీయతామ్. 17 

ఉ_త్రములు, రూవమున భూమిలో సాటిలేనివారు అగు అశ్వినీదేవతల 

పు[తులు నకులసహాదేవులును నిన్ను అన్నవలె, తం|డివలె (పేమతో, మన్ననతో 
ఎదుర్కొందురు గాక! 

ముజ్బాన్లానన్లజాతూణి దాశార్గ ప్రముఖా నృపాః, 

సంగచ్చ (భాతృభిః సార్ధం మానం సంత్యజ్య పార్థివ, 18 

కృష్ణుడు మొదలగు రాజులందరు ఆనందబాషృములు వదలుదురుగాక! 

రాజా! పట్టుదల వదలి ఆ సోదరులతో చెలిమి పొందుము. 

[పళాధి పృథివీం కృత్స్నాం తత స్వం (భాతృభిః సహ, 

సమాలిబ్య చ హర్షిణ నృపా యాను పరస్పరమ్, 19 

అటుపై సీ సోదరులతో కలిసి భూమినెల్బ యేలుము, వచ్చిన రాజులందరు 

ఒకరినొకరు |పీతితో కౌగలించుకొనుచు తిరిగిపోవుదురు గాక! 

అలం యుద్దేన రాజేన్ల) సుహృదాం శృణు వారణమ్, 

ధ్రువం వినాశో యుదే హి క్ష(క్రియాణాం (పదృశ్యతే. 20 
థి 

రాజేం[ద్రా! యద్ధము వలదు. నీ మేలుకోరువారు “వల'దన్న మాటను 
వినుము, యుద్ధమైనచో క్ష్యతియు అందరకు చావుమూడుట కానవచ్చుచునే 

యున్నది. 

జ్యోతీంవి పతికూలాని దారుణా మృగవక్షిణః, 

ఉత్పాతా వివిధా వీర దృశ్య నే క్ష తనాశనాః, 21 

17. ఆశ్వి నేయొ-అశ్వినీ దేవతల పు[తులు - నకుల సహదేవులు. 

£0. వారణమ్.వలదను మాటను, 
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నక్ష(త్రములు అనుకూలముగా లేవు, మృగములు, పక్షులు భయమును 

సూచించుచున్న వి. క్ష([తియుల వినాశమును సూచించు 'పెక్కువిధములగు పాడు 

శకునములు తోచుచున్నని, 

విశేషత ఇహాస్మాకం నిమిత్తాని నివేశనే, 

ఉల్కాభిర్హి (పదీపాభి ర్చాధ్యతే వృతనా తవ, వివి 

మీదుమిక్కిలిగా మనయింట శకునములు ఎక్కువగా తోచుచున్నవి. సీ 

సేన మంటలు రేగు ఉల్కలతో బాధ నొందుచున్న ది. 

వాహనా న్య పహృష్టాని రుద నీవ విశామ్సతే, 

గృధ్రాస్తే వర్యుపాసనే సైన్యాని చ సమ నతః, 29 

సీ గుజ్జములు, ఏనుగులు ఏడ్చుచున్నవో అన్నట్లు (వేలుమొగ ములతో 

కళయు కొంతియు లేక యున్నవి. సీ సేనల కన్నివె పుల (గ్రద్దలు చుట్టుముట్టి 

తిరుగుచున్నవి. 

నగరం న యథాపూర్వం తథా రాజనివేశనమ్, 

శివా క్చాశివనిర్థోషా దీపాం సేవని వై దిశమ్. 24 

సీ నగరము, నీ దివాణము మునువటివలె లేవు, నక్కలు పాడుకూతలు 

కూయుచు మండుచున్న దిక్కున చేరియన్నవి, 

కురు వాక్యం పితుర్మాతు రస్మాకం చ హితై షిణామ్, 

త్వయ్యాయతో మహాబాహో శమో వ్యాయామ ఏవ చ. 25 

నాయనా! సీ తం డియు, తల్లియు, సీ మేలుకోరు మేమును చెప్పెడు 

మాట పాటింపుము, శమయో [శమయో నీ చేతిలో ఉన్నది. 

న చేత్ కరిష్యసి వచః సుహృదా మరికర్శన, 

తప్ప్య సే వాహినీం దృష్ట్యా పార్గ్థబాణ|[ప్రపీడితామ్. 26 

విశ... దీప్తాం దిశమ్ = దిక రులు మండుచున్నట్టు కానవచ్చుట ఒక పాడు శకు 

నము, 

న్, వ్యాయామః జు (శమ; 
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సీ మేలుకోరువారి మాటను బటి నడచుకొనవేని అరునుని బాణములు 

విరుగబొడిచిన సేనను చూవి కుమిలిపోదువు 

భీమస్య చ మహానాదం నదతః భష్మిణో రణే, 

త్వా స్మరాసి మే వాళ్ళం గాజ్జీవస్య చ నిఃస్వనమ్, 

యద్యేత దవసవ్యం తే వచో మమ భవిష్యతి. 27 

నేను ఇప్పుడు చెప్పెడు మాట నీకు విపరీతముగా తోచినచో మహాబలశాలి 

యగు భీముడు ఆరచిశ అరపును, గాండీవము ఘోషను విని అప్పుడీ మాటను 

స్మరింతువు. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 

ఖీష్మదోణవాక్యే అష్ట తింశదధికశతత మో౬ధ్యాయః. 

ఇది (క్రీమహాభార తము ఉద్యోగవర్ణమున భగవద్యానవర మున 

భీష్మ |దోణుల వాక్యముగల నూటముప్పదియెనిమిదవ అధ్యాయము. 

లాట ట్రై ఈ. డల 

27. శుష్మిణః _ గొప్పబలము గల; అవసవ్యమ్-వివరీతమైనది-తన భావము 
నకు వ్యతిరేక మైనది; యద్ నిర్దాతసదృళమ్ _ అని ఒక పాఠము- 

అప్పుడు పిడుగుపాటువంటిదై నను _ అని అర్థము. 



ఏకో నచత్వారింశ ద ధికశతత మో ఒ ధ్యాయః 

నూటముప్పదితొమ్మిదవ అధ్యాయము, 

ఫీ'ష్కేణ నహ సంలప్య |ద్రోణేన పునః శమాయ దుర్వోధనన్య (ప్రబోధస మ్. 

- ఫీష్మునితో నంప్రదించి దోణుడు మరల శాంతికై దుర్యోధనుని 
నుందలించుట, 

వై శమ్ప్చాయన ఉవాచ - వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

ప్రవముక్తస్తు విమనా స్తిర్యగ్భ్భృష్షి రధోముఖః, 

సంహత్య చ |భువోర్మధ్యం న కిజ్సో ద్య్యాజహార హ, 1 

వారిట్లు పలుకగా దుర్యోధనుడు అజ్ఞచూపులు చూచుచు, తల వంచుకొని 

కనుబొమలు ముడుచుచు ఏమియు పలుక కుండెను. 
అన “a, do గ్ తం వై విమనసం దృష్ట్యా సం పేశ్యానోన్య మ నికాత్, 

పునరే వోత్తరం వాక్య ముక్తవన్తా నరర్షభౌా. 2 

ఆతడు తాము చెప్పినదానికి పెడబుద్దియె యున్న పెరిగి భీష్మ (దోణులు 
ఫా ౧ 

ఒకరినొకరు పరికిందుకొని మరల యిట్లు పలికిరి. 

భీష్మ ఉవాచ -_ ఖీష్మ డిటు పలికెను. 
యా 

శుశ్రూష మనసూయం చ (బ్రహ్మణ్యం సత్యవాదినమ్, 

(వతియోత్స్యామహే పార్థ మతో దుఃఖతరం ను కిమ్. లి 

ఆ అర్జునుడు చక్కగా పెద్దలుచెప్పిన మాట వినుచుండును. వారి మంచి 

మాటలయందు తప్పులు పట్టడు. పర (బహ్మత త్రము జాగుగా ఎరిగినవాడు, 

సత్యమునే పలుకును. ఆట్టివాని నెదుర్కొని పోర నుంకించుచున్నాము. ఇంత 
కంటె మిక్కిలి దుఃఖ మేముండును. 

దోణ ఉవాచ _ దోణు డిట్లు చెప్పెను. 

అళ్వక్థామ్ని యథా పుుత భూయో మమ ధనజ్ఞయే, 

బహుమానః వరో రాజన్ సంనతిశ్చ కపిధ్యజే. శ్రీ 



శ్రీ మహాభారతము 

ళ్ ట్ డ్ టి బలి జ లా | లీ 

శా! నా కొడుకు అశళ్వత్థామయెం చెంత మకు.వయో అర్జును నియందు 

అటి మకు;..వ నాకు గలదు. అరునునివె ప్త మొగును కలదు, 
ట్ ౮ జ యు ౧ 

తం చ పుతాత్ [పియతమం (పతియోత్స్యే ధనంజయమ్, 

ష్యాతం ధర్మ మనుష్టాయ ధిగసు క(తజీవికామ్. ర్ 

పుత్రుని కంటె మిక్కిలి పియతముడైన అర్జునునితో, క్ష[త్రియధర్మ 
మున నిలబడి, పోరుదును. ఛీ! క్ష్మతియవృల్తి ఎంత కష్టమైనది. 

యస్య లోకే సమో నాసి కశ్చిదన్యో ధనుర్ధరః, 

మత్ససాదాత్ స వీభత్సుః గేయా ననః ర్థనుర్గరైః, 6 

ఆ అర్జునునకు మించిన విలుకాడు (పవంచమున మరియొకడు లీడు. నా 
(పసాదము వలన ఆ వీభత్సుడు తక్కిన విలుకాం[డ నందరిని మిగిలిపోయిను. 

మిత ధ్రుగ్ దుష్టభావళ్చ నా సికో౬థాన్సడజుః శః, 

న సత్ఫు లభతే పూజాం యజ్ఞ మూర్ధ ఇవాగతః, 7 

మి[తులను వెన్నుపోటు పొడుచువాడు, చెడు తలపులు కలవాడు, పర 
లోకము లేదనువాడు, వంచనలు చేయువాడు, మొండి అయినవాడు సజ్జనులున్న 
చోట, యజ్ఞమునకు వచ్చిన మూర్గునివలె మన్నన పొందడు. 

మి(త|ధ్రుక్-మి| తులకు (దోహము చేయువాడు; నాసిక _ పరలోకము 
లేదని నమ్మువాడు; అనృజుః_కుటిలవ రనము కలవాడు; శఠః.మొండి 
పూజాం న లభతే _ మన్నన పొందడు _ ఓ దుర్యోధనా! సీవలె _ అని 
భావము, 



మిథ్యోపచరితా హ్యేతే వర్రమానా హ్యను ప్రియే, 

అహితత్వాయ కల్పనే దోషా భరతస త్తమ. 9 

ఈ పాండవులను నీవు కపటబుద్దితో కష్టముల పా లొనర్చితివి, అయినను 

వారు నీయందు _పేమతోడనే వర్తించుచున్నారు. ఇక నీ దోషములన్ననో విరో 
ధమునకే కారణము అగుచున్న వి, 

త్యము కః కురువృద్దేన మయా చ విదురేణ చ, 

వాసుదేవేన చ తథా |శేయో నై వాభిమన్య సే. 10 

సీకు రురువృద్దుడగు ఫీమ్మడును, నేనును, విదురుడును, కడకు సావాళ్తు 

వాసుదేవుడును హీతము చెప్పుట జరిగినది, అయినను నీవు హితమును తల 

కెక్కి_ంచుకొన కున్నావు. 

అసి మే బలమిత్యేవ సహసా త్వం తితీర్షసి, 

స్మగాహన్మక్రమకరం గజావేగ మివోషగే. 11 
౧ (ac) 

“నాకు బలమున్నదలే” అని తొందరపాటుతో వర్షాకాలమున పొంగి 

పొరలుచున్నదియు, మొసళ్ళు తిమింగిలములు గలదియు నగు గంగవంటి దానిని 

(పాండవుల సేనను) నీవు దాటగోరు చున్నావు. 

వాససైవ యథా హి త్వం |ప్రావృణ్యానో2.భిమన్య సే, 

(సజం త్యకా మివ (ప్రావ్య లోభా ద్యాధిష్టిరీం శ్రియమ్. 12 

9. ఏతే . ఈ పొందవుళు, మిథ్యోవచ రితాః _ నీ చేత కపటములు (పయో 

గింవ బడినవారు అయ్యును; అను _ తరువాత; (ప్రియే - (ప్రియము 

నందు; వర్తమానాః-ఉన్నవారు; హి_ఇది (పసిద్ధము; దోషాః-సీ ద్వేషము 

మున్నగు దోషములు; అహితత్వాయ - విరోధమునకే; కల్చఎన్తే - కార 

ణము లగుచున్నవి 

11. ఉష్పగే _ వేసవి కాలము గడచిన పిమ్మట - వర్షాకాలమున నని యర్థము 

1, వాససా . పరులు రట్టుకొన్న గుడ్డతో; పావృణ్వానః - దేహమును 

కవ్పుకొనుచు; అభిమన్య సే _ ఇడి నాదే యని తలపోయుచున్నావు. వాస 

ఏవ" అనియ పాఠము - అప్పుడు వరుల వాస “గృహమున _ |ప్రావృ 
se 

లి జ అ క శ in wh Me 
న. _ తటదొచుకోనుచు అని యర్థము, 
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ఎవనిదో గుడి చుటవెటుకొని నాదే యనుకొన చుష్నట్లు, ఇతరుడు సెట్లు 
డ టె ట్ రా ద 

కొని పారవేసిన మాలవంటి ధర్మరాజు సంపదను దురాశతో చేజిక్కించుకొని 

“నాదే యనుకొనుచున్నావు. 
అధ మి ఈ ళు a న దౌవదీసహితం పార్థం సాయుధై రూతృభి ర్భృతమ్, 

వనసమపి రాజ్యస్థః పాణవం కో విజేష్యతి. 18 థి థి 6 

తమ్ము అఎతరు ఆయుధములు పట్టుకొని ఆన్ని వె పుం నిలువగా (దౌవచితో 

కూడిన ధర్మరాజు అడవియందే యున్నను రాజ్యమున నున్న ఎవ్వడై నను 

గెలువగలడా ? 

Pa “A చ on mn నిదేశే యస్య రాజానః సర్వ తిష్టని కిష్కరాః, 

త మెలబిల మాసాద్య ధర్మరాజో వ్యరాజత, 14 

రాజు లందరు సేవకులవలె అతని ఆజ్ఞపై నిలుడుదురు. అట్టి ధర్మరాజు 

కుబేరుని కూడ యుద్దమున నెదుర్కొని ఏరాబిల్లెను. 
థి వ్య! 

ల అద శో అన కుబేరసదనం |ప్రావ్య తతో రత్నా న్యవావ్య చ, 
ఢి జ అ / ద సేత మా[కమ్య తే రాష్ట్రం రాజ్య మిచ్చ న్రి పాణ్ణవాః. 15 

పాండవులు కుబేరుని యిల్లు జొచ్చి అందుండి రత్నములు కొనివచ్చి 

సమృదితో విలసిల్లుచున్న నీ రాజ్యమును వశవ రచుకొందురు. 
ళు ౧ 

దతం హుత మధీతం చ ద్రాహ్మణా సర్పితా ధనె౪, 
ఆవయో రత మాయుళ్చ కృతకృత్యా చ విది నౌ. 16 ౧ థి 

ఒకరికింత పెట్టితిమి. ఆగ్నిని (వెళ్చెతిమి. చదువులు నేర్చితీమి. ధనము 
లతో (బ్రహ్మజ్ఞానము కలవారిని తృ ప్తివరచితిమి ఆయువుకూడ చాల భాగము' 
కడచిపోయినది. మెమిరువురము చేయవలసినవన్నియు చేసిఠిమి. ఇది యెరు 
గుము, 

త్యం తు హిత్వా సుఖం రాజ్యం మ్మఠాణీ చ ధనాని చ, 
ఒరు ఇల్ల 4 ఇర గ్ విగ్రహం పాణవెః కృత్వా మహ ద్య్యసన మావ్ఫ్యసి. 17 

ఇక నీవో పాండవులతో పగ పెట్టుకొని సుఖమును, రాజ్యమును, మిత్రు 
అను, ధనములను కోల్పోయి ఘోరమైన ఆసదను వొందనున్నావు. 

14.  ఐలవిుమ్, ప అద్ర _ పేరు నెదుర్కొ_ ని; 
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దౌవదీ యస్య చాళాస్తే విజయం సత్యవాదినీ, 

తపో ఘోర్యవతా దేవీ కథం జేష్యసి పాబ్దవమ్. 18 
ఆ [దౌవది సత్యమే పలుకునట్టిది. తపములు, ఘోర (వతములు చేసి 

నట్టిది. దివ్య గుణములు కలది. ఆమె పొండవునకు విజయమును కాంశ్నించు 

చుండగా సీ వెట్టు గెలుతువు? 

మనీ? జనార్జనో యస్య |భాతా యస్య ధనక్ఞాయః, 

సర్వశస్రభృతాం (శేష్టః కథం జేష్యసి పాణ్ఞవమ్. 19 

ఆ ధర్మరాజునకు మంతి జనార్దనుడు, ఆయుధము పట్టిన వారందరిలో 

మిక్కిలి గొప్పవాడగు ధనంజయుడు తమ్ముడు. వానిని సీవెట్లు గలువగలవు ? 

సహాయా (వాహ్మణా యస్య ధృతిమన్లో జితేన్ద్రియా?, 

శ్రముగతపసం వీరం కథం జేష్యసి పాణ్ణవమ్. 20 

ఆతనికి గొప్ప ధైర్యము గలవారు, ఇం[దియములను గలిచినవారు నగు 

_బహ్మజ్ఞానసంపన్నులు సహాయులు, అట్టి గొప్ప తపసృంవదగల ధర్మరాజును 

నీవెట్లు గెలువగలవు 7 

పునరుక్తం చ వజ్యామి యత్కార్యం భూతి మిచ్చతా, 

సుహృదా మజ్జమానేషు సుహృత్సు వ్యసనార్హవె. 21 
తనవానికి శథము కోరిన మి్యతుడు, మహాక ష్ట్ర “మనెడు సము[దమున 

మి[తులు మునిగిపోవు చుండగా చెప్పినదే అయినను మరల చెప్పవలయును. 

కావున సీకు చెవ ప్పుదును. 

అలం యుద్ధెన తె ర్వీరైః శామ్య త్వం కురువృద్ధయే, 

మా గమః 'ససుతామాత్యః సబలశ్చ పరాభవము. ఇవి 

"ఆ వీరులతో యుద్ధము వలదు. కురువంశము పెంపొందుటకె శాంతి 

పొందుము. కొడుకులతో మం[తుంతో, చీరతో. పాటుగా సర్వనాశనము 

పొందకుము. 

ఇతి శ్రీమహాభార తే ఉద్యోగపర్వణి భగ వద్యాన వర (ణి 

భీష్మ దోణవాక్యే ఏకోనచత్వారింళదధికళత తమో౬ధ్యాయః. 

ఇది (శ్రీమహాభార తము ఉద్యో గవర్యమున భగవద్యానవర్యమున 

భీష్మ దోణులవాక్యముగల నూటముప్పదితొమ్మిదవ అధ్యాయము, 

ననా 0 am] 

SMB.80 (11) 



చత్వారింశద ధికశ తత మో ఒధ్యాయః 

నూటనలుబదియవ అధ్యాయము 

శ్రీకృషేన పాొజ్బవపకం (గాహయితుం కర్ణస్య ప్రబోధనమ్, 

శ్రీకృషుడు పొండప్పలవైపు చేరుమని కర్పునికి బోధించుట. 
జై 

ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ _ ధృతరాష్ట్రం డిటనెను. 
ట్ అ య 

రాజపుతై 9ః పరివృత స్తథా భృతి కశ్చ సంజయ, 

ఉపరోవ్య రథే కర్ణం నిర్యాతో మధుసూదనః. 1 

సంజయా! రాజప్పుతులు, సేవకులు చుట్టిరాగా కృష్ణుడు కర్దుని రథ 
మెక్కించుకొని బయలుదే రెను, 

క్రి మ బవీ దమేయాత్మా రాధేయం పరవీరహా, 
ఇ అ అల ళో కాని సాన్వాని గోవిన్లః సూతపు(తే ప్రయు క్రవాన్. బి 

ఆ కృష్ణుని హృదయ మూహింపనలవి కానిది. అతడు శ|త్రువీరులను 

రూపుమాపువాడు. అట్టి గోవిందుడు సూతునికొడుకుపై ఏ మెత్తని యుక్తులను 

(పయోగించెనోః? 

Ao షష షై దం జ 
ఉద్యన్మేఘస్వనః కాలె కష్షః కర్ణ మథాబవీత్, 

మృదు వా యది వా తీక్షం తన్మమాచక్ష్య సణఇయ. త్రి 
ta జ 

ఆ సమయమున కృష్ణుడు ఎంతో ఎత్తున ఉన్న మేఘము ఉరుమువంటి 

కంఠధ్వనితో కర్ణునితో మాటాడెను. అడి మెత్తనిదో, ఘాటైనదో! సంజయా! 

నాకు వివరించి చెప్పుము. 

సజ్ఞాయ ఉవాచ _. సంజయు డిట్టు చెప్పెను. 

అ ఆనుపూర్వ్యేణ వాక్యాని తీళ్లాని చ మృదూని చ, 

(ప్రియాణి ధర్మయుకాని సత్యాని చ హితాని చ. 4 
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హృదయ గహణియాని రాదేయం మధుసూదనః, 

యాన్యబవీ ద మేయాత్మా తాని మే శృణు భారత, ర్ 

ఊహింపనలవి కొని మహిమ? ల కృష్ణుడు కర్గునకు మందలింపు మాటలు, 

మెత్తనివి, [పియమైనవి, ధర్మముతో కూడినవి, సత్యమైనవి, పిత మైనవి, హృద 

యమునకు పట్టించుకొనవలసిసవి యగు మాటలు (క్రమము ననుసరించి చెప్పెను. 

వానిని చెప్పెదను వినుము. 

వోసుదేవ ఉవాచ - వాసుదేవు డిట్టు పలికెను. 

ఉపాసితా స్తే రాధేయ (బ్రాహ్మణా వేదపారగాః, 

తత్వార్థం వరివృష్టాశ్చ నియతే నానసూయయా. 6 
రాధేయా ! నీవు వేదములు కడదాక తరచి చూచిన (వాహ్మణులను 

సేవించితివి. నియమము తప్పక, అసూయకు లోనుగాత తత్త్వార్థమును గూర్చి 

వారిని పళ్న చేసితివి. 

త్వమేవ కర్ణ జానాసి వేదవాదాన్ సనాతనాన్, 

త్వమేవ ధర్మశాస్త్రేషు సూక్నేమ వరినిష్షితః, 7 

సీ అంతట నీవు సనాతనములగు వేదవాదములను ఎరుగుదువు, లోతెన 

ధర్మశాస్ర్రములందు ఆరిలేరితివి. క్ 

కానీనశ్చ సహోఢశ్చ కన్యాయాం యశ్చ జాయతే, 

వోఢారం పితరం తస్య (పాహముః శాస్ర్రవిదో జనొః. 8 

Rr) 

శాస్త్రములను చక్కగా ఎరిగిగ పండితులు 3 సర్జిరు పుట్టిన వానిని కొని 

| a ళో 43 ఈ మి జో స! af 

నుడనియు, సహోథు డనియు నందురు. అతనికి తలి భర్తయ తండి యనియు 

చెప్పుదురు. 

రి. కన్యకు పుటిన వారిలో రెండు విధములు కలవు. 'పెండ్రి నాటికే ప్త 
ట్ 

వాడు కానీనుడు, పెండ్లి ధాటికి గర్భవతిగా ఉన్న స్రిరి 

పుట్టినవాడు సహోఢుడు. ఈ యిరువురకును తలి భ రరపీ తం[డ్రియని 
ట్ 

అలలే 

శాస్త్రముల నిర్దేశము. 
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సో౭సి కర్ణ తథా జాతః పొజ్జోః పుతోఒసి ధర్మతః, 

ని|గహా ద్ధర్మ శాస్తాాణా మేహి రాజా భవిష్యసి. 9 

కర్ణా! నీవట్టు పుట్టినవాడవు. ధర్మ మునుబట్టి పాండురాజు కుమారుడవు. 

ధర్మళాస్త్రముల నియమము ననుసరించి నీవు రాజ వగుదువు. 

పితృవక్నే చతే పార్థా మాతృవషే చ వృష్టయః, 

ద్వౌ వా వభిజానీపి త్వమేతౌ పురుషర్షభ. 10. 

పురుష వరేణ్యా! కుంతి కొడుకులు నీకు తం, డివె పు చుట్టములు, వృష్టి 

వంశము వారమగు మేము తల్లివె పు బంధువలము, ఈ రెండు వక్షములను ' 

'వు అనుమతింపుము, 

మయా సార్థ మితో యాత మద్య త్వాం తాత పాణివాః, 

అభిజానను” కౌనేయం పూర్వుజాతం యుధిష్టిరాత్ . 1l 

నేడు నాతో క కలసివచ్చుచున్న నిన్ను పొండవులు కుంతి కొడుకుగా, 

మధిన్టీరు నికి అన్నగా నిన్ను గు _ర్రింతురు గాక! 

పాదౌ తవ (గహీష్యన్ని [భాతరః పజ పాఖివాః, 
(దౌపదేయా స్త సథా ప్న సౌభద శ్చాపరాజేతః, 12 

ఆ పాండుకుమారు అయిదుగురు, (దౌపది కొడుకు లయిదుగురు, ఎందును 

ఓటమి యెరుగని సుభ దకొడుకు అభిమన్యుడు సీ పాదములు పట్టుకొందురు. 

రాజానో రాజపుతాశ్చ పాణవార్గె సమాగతాః, 

పాదౌ తవ (గ్రహీష్యన్ని సర్వే చాన్ధకవృష్టయః. 18 

పాండవుల పనికై వచ్చిన రాజులు, రాజపు తులు, అంధక వంశమువారు, 

వృష్టివంశ మువారు సీ పాదములు పట్టుకొందురు. 

హిరణ్యయాం శ్చ తే కుమ్మాన్ రాజతాన్ పార్థివాం స్తథా, 

ఓషధ్యః సర్వవీజాని సర్వరత్నాని వీరుధః. 14 

రాజన్యా రాజక న్యాళ్చా ప్యానయన్వాభి షేచనమ్. 

రాజకుమారులు, రాజకన్యలును ఓషధులు, అన్ని విత్తనములు, సర్వ 

రత్నములు, చిగురుకొమ్మలుగల బంగారు, వెండి మట్టికుండలను గైకొని నీకు 

అభిషేక వస్తువులను తెత్తురుగాక, 
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షే త్వాం చ తథా కాలే (దావ ద్యుపగమిష్యతి. 15 

ఆ అభిషేకకాలమున [దౌపది ఆరవవానిగా నిన్ను చేరుకొనును. 

అగ్నిం జుహోతు వై ధౌమ్యః సంశితాత్మా ద్విజో తమః, 

అద్య త్వా మభిషిఖ్బున్తు చాతుర్వైద్యా ద్విజాతయః. 16 

చల్లని మనసు గల ద్రాహ్మ ణ( శ్రేష్టుడు ధౌమ్యుడు అగ్నిని (వేల్చుగాకః 

నాలుగు వేదములలో ఆరితేరిన (వాహ్మణులు నిన్ను నేడు అభిషేకింతురు గాక! 

పురోహితః పాణవానాం (బహ్మకర్మ ణ్యవస్థితః, 
a ర్త థి 

తథైవ (భ్రాతరః వజ్చా పొణవాః పురుషర్షభాః. 17 

దౌపదేయా స్తథా వజ్బా పజ్బాలాశ్చేదయ సథా, 

అహం చ త్వాభిషేజ్యామి రాజానం పృథివీపతిమ్. 18 

వేద కర్మములలో గట్టి వాడగు పాండవుల పురోహితుడును, అఖ్లే సీ 
.త్రమ్ములై న పాండవు లై దుగురును, |దౌవదికుమారు లై దుగురును, పంచాలురు, 

చేది రాజులు నేనును భూపతిగా వెలుగొందు నిన్నభిషేకించుము. 

యువరాజోఒసు తే రాజా ధర్మప్వుతో యుధిష్టిర 8, 

గృహీత్వా వ్యజనం స్యేతం ధర్మాత్మా సంశిత్మవతః, 19 

చక్కని [వతములు గల ధర్మాత్ముడు, ధర్మపు(తుడు యుధిష్టరుడు 

సీకై తెల్లని పీవన పట్టుకొని యువరాజగు గాక! 

ఉపాన్వారోహతు రథం కున్తీప్యుతో యుధిష్టిరః. 

కుంతి కొడుకు ధర్మరాజు నీగెనుక రథము నెక్కును. 

ఛత్రం చ తే మహా శ్వేతం ఫీమసేనో మహాబలః, 

అభిషి కస్య కౌ నేయో ధారయిష్యతి మూర్ధని. 20 

మహాబలము గలవాడు, కుంతి కొడుకు అగు భీమసేనుడు అభిషేకము 

పొందిన నీకు శిరస్సుపై తెల్లని గొడుగు పట్టును, 

18. చాతురై దాః _ నాలుగు వేదములు చక్కగా అధ్యయనము చేసినవారు. 

కే (బహ్మకర్మఖి - వేదకార్యమున; అవసితః _ నిష గలవాడు, 
థి థి 
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కిజ్కిజీళతనిర్హోషం వై యాాఘపరివారణమ్, 

రథం స్వేతహయె ర్యుక మర్షునో వాహయిష్యతి. 21 

వందల కొలది చిరుగ ంటల సవ్వడి గలదియు, పులితోలు తొడుగుగల 

దియు, తెల్లని గుజ్జములు పూన్చినదియ నగు నీ రథమును అర్జునుడు నడపును. 

అభిమన్యుడు ఎల్లవేళల నీదగ్గర మసలుచుండును, 

నకులః సహదేవశ్చ దౌవదేయాళ్ళ్చ పజ్బు యే, 

పజ్బాలా శ్చానుయాస్య ని ఖీ చ మహారథః. 28 

నకులుడు, సహదేవుడు, (దౌవది కొడుకు లైదుగురు, పంచాలురు మహో 

రథుడగు శిఖండి నీవెంట నడచి వత్తురు. 
అహం చ త్వానుయాస్యామి సర్వే చాన్సకవృష్టయః, 

దాశార్లాః వరివారా సే దాళార్లాశ్చ విళామృతే. 24 
బౌ నః ణ 

నేను, అంధక వృష్టి వంశములవారు, దాశార్లులు, దశార్గదేశపు రాజులు - 

ఈ అందరమును మహారాజా! నీవెనుక నడచి వత్తుము. 

భుజ రాజ్యం మహాబాహో (భాతృభిః సహ పాణవెః, 
త్న డా 

జపెరోమెశ్చ సంయుకో మజ్బశెశ్చ పృథగ్విధై. 25 
శి గక రు = ట్రంకు 

మహవాబాహూ। సీతోడబుట్టిన పాండవులతో కూడి, జవములతో హోమము 

లతో వేరు వేరు విధములగు మంగళములతో కూడినవాడవై రాజ్యము ననుభ 
వింపుము, 

పురోగమాళ్చ తే సను (దవిడాః సహ కునలై 9; 

ఆంధా సొలచరాశ్చెవ చూచుపా వేణుపా సథా. 26 

(దవిడదేశమువారు, రుంతలదేశమువారు, ఆం(ధులు, తాలచరులు చూచు 

పులు, వేణువులు - వీరందరు నీముందు నడతురుగాక ! 

సువను త్వాం చ బహుభిః సుతిభిః సూతమాగధాః, 

విజయం వసుషేణస్య ఘోషయను చ పాణ్ణవాః, 27 
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స్తో తపాఠకులై న సూతులు మాగధులు పెక్కువిధములగు స్తుతులతో 

నిన్ను పొగడుదురుగాక! వసుషేణుని విజయమును పాండవులు చాటింతురు 

గాక! 

సత్వం వరివృతః పార్టె ర్నక్షతై 9రివ చన్గ)మాః, 

ప్రశాధి రాజ్యం కానేయ కుస్టీం చ వ్రతినన్గయ. 28 

అట్టి నీవు నక్ష్మతములతో చంద్రునివలె పాండవులతో కూడినవాడవై 
రాజ్యము నేలుము, కు న్తీకుమారా! కుంతిని సంతోష పెట్టుము. 

మి తాణి తే (పహృష్యను వ్యథన్తు రివవ స్తథా, 

సొభాతం చైవ తేఒద్యాస్తు (థాతృథిః సహ పాణ్జవైః, 29 

సీమి|తులు పొంగిపోవుదురు గాక! నీ శ|తువులు కుళ్ళి కుళ్ళి యేడ్తురు 

గాక! తోడబుట్టిన పాండుతనయులతో నీ మంచిసోదర (పేమ . నేడు వెలుగొందు 
గాక! 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి 
(శ్రీకృష్షవాక్వే చత్వారింశదధిక శ తత మో౭.ధ్యాయః, 

ఇది (శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున భగ వద్యాన వర్యమున 

'శ్రీకృష్షవాక్యము గల నూటనలుబదియవ అధ్యాయము. 

జా 0 1 

లి, వసు షేణస్య - ఇవి కర్ణునికి సూతుడు పెట్టిన శేరు. 



ఏకఠచత్వారింశద ధికళశతత మో ఒధ్యాయః 

నూటనలుబదియొకటవ అధ్యాయము 

కర్లేన దుర్యోధనపక్షమేవ పోషయితుం స్వీయం నిశ్చితం మతం 

నివేద్య సం[గ్రామస్య యజ్ఞరూపతయా వర్ష్ణనమ్. 

కర్ణుడు దుర్యోధనునిపడ మును 'పెంపొందించుటకు తన నిర్ణయమును- 
తెలిపి యుద్ధమును యజ్ఞరూపముగా వర్ణించుట. 

కర్ణ ఉవాచ - కర్ణ డిట్టు పలికెను. 

అసంశయం సౌహృదా న్మే (పణయాచ్చాళత్ణ కేశవ, 

సభ్యేన వైన వార్ణేయ శేయస్కామతయైవ త, 1 

కేశవా! నా మీది స్నహమతో, చనువుతో చెలిమితో, నామేలు కోరు 

తలపుతో చెప్పితివి. ఇందు సంశయము లేదు. 

సర్వం చై వాభిజానామి పొజ్డోః పు[తో౬స్మి ధర్మతః, 

ని|గహా ద్ధర్మశాస్తాంణాం యథా త్వం కృష్ణ మన్యసే. 2 

కృష్ణా! అంతయు నెరునుదును. ధర్మ మును బట్టియు, ధర్మ శాస్త్రముల 

నిర్ణయము నుబట్టియు సీవు తలచున ప్రే, నేను పాండురాజు కుమారుడనే యగుదును, 

కన్యాగర్భం సమాధ త్ర భాస్క_రాన్మాం జనార్దన, 

ఆదిత్యవచనా చ్చైవ జాతం మాం సా వ్యసర్షయత్, వీ 

జనార్దనా! భాస్కరుని వలన కన్యయగు కుంతి నన్ను గర్భమున 

ధరించెను, సూర్యుని మాటపై పుట్టిన నన్ను వదలివై చెను. 

సోఒస్మి కృష్ణ తథా జాతః పొజ్జోః వుతోఒ౬స్మి ధర్మతః, 

కున్యా తహ మపాకీర్లో యథా న కుశలం తథా. 4 

కృష్టా! ఆవిధముగా పుట్టిన నేను ధర్మమును బట్టి పొండుని పుత్రుడనే 

యగదును. కాని నాషేమ మరయక కుంతి నన్ను పారవై బినటి, " 
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సూతో హి మామధిరథో దృష్వై వాభ్యానయద్ గృహాన్, 
రాధాయా శ్చైవ మాం |ప్రాదాత్ సౌహార్దా న్మధుసూదన. శీ 

కృష్ణా! అధిరథుడగు సూతుడు నన్ను చూచినంతనే | పేమగొని యింటికి 

తెచ్చెను. రాధ కిచ్చెను. ' 

మత్స్నేవి చైవ రాధాయాం సద్యః శీర మవాతరత్, 

సామే మూత్రం పురీషం చ పతిజ[గాహ మాధవ. 6 

మాధవా! నామీది (పేమతో ఆరాధకు ఉన్నట్టుండి చేపు వచ్చెను. ఆమెనా 

మలమూ[తములను ఏవగింపక బాగుచేసెను, 

తస్యాః పిబ్ణవ్యపనయం కుర్యా దస్మద్విధః కథమ్, 

ధర్మవిద్ ధర్మశాస్తాణాం (శవణే సతతం రతః. 7 

ధర్మ మెరిగినవాడు, ధర్మశాస్ర్రముల నెల్లవేళల వినుటలో ఆసక్షి కల 

వాడు నగు నావంటివాడు ఆమె పెట్టిన తిండిబుణ మెట్లు తీర్చుకొనును? 

తథా మామభిజానాతి సూతళ్చాధిరథః సుతమ్, 

పితరం చాభిజానామి తమహం సౌహృదాత్ సదా. 8 

ఆకే సూతుడగు అధిరథుడు నన్ను కొడుకుగా మన్నించెను. నేనును 
ఆతనిని పేమవలన ఎల్పవేళశల తంథడ్రిగా మన్నించితిని. 

స హి మే జాతకర్మాది కారయామాస మాధవ, 

కాస్త్రదృష్టేన విధినా పుత్రప్రీత్యా జనార్దన. 9 

పుతవాత్సల్యముతో నా కాతడు శాస్ర్రము చెప్పిన విధానమునుబట్టి బార 

సాల మున్నగు సంస్కారములు చేయించెను. 

నామ వై వసుషేణేతి కారయామాస వై ద్విజైః, 
భార్యా శ్చోఢా మమ (పాపే యౌొవనే తత్పర్మిగహాత్. 10 

నాకు (వాహ్మణులతో వసుషేణు డను పేరు పెట్టించెను. నాకు వయసు 

వచ్చిన వెంటనే తనవాడనియే భావించి కన్యలతో 'పెండ్రిండ్డు గావించెను, 

7. పిండ వ్యపనయమ్ _ పిండ మనగా తిండి; వ్యవనయ మనగా తొలగించుట- 

తిండి బుణము తీర్చకుండుట, తిండిపెట్టిన వారిని పోషింపక వదలుట, 
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తాసు పుతాశ్చ పౌత్రాళ్చ మమ జాతా జనార్దన, 

తాసు మే హృదయం కృష్ట సంజాతం కామబన్ధనమ్. 11 

వారీయందు నాకు కొడుకులు పుట్టిరి, వారివలన మనుమలు గలిగిరి, 

వారందరియందు నా హృదయము కామభావనతో తగులువడియున్నది. 

న పృథివ్యా సకలయా న సువర్ణస్య రాశిఫిః, 

హర్తాద్ భయాద్యా గోవిన మిథ్యా కర్తుం తదుత్స హే. 12 
Ry ది జారాతి | 

. గోవిందా! మొత్తము భూమీ లభించినను, బంగారుపు రాశులు దొరికినను 

సంతోషముతో కాని, భయమువలనగాని వారి | పేమను చెరుపజాలను.. 

ధృతరాష్ట్రకులే కృష దుర్యోధనసమ్మాశయాత్ , | 
అ ణి i 

మయా [తయోదళ సమా భుక్తం రాజ్య మకజ్ఞకమ్. 18 

కృష్ణా! దుర్యోధనుని ప్రాపువలన ధృతరాష్ట్రని యింట నేను పదమూ 
డేండ్డు వ్ కష్టము నెరుగక రాజ్యము ననుభవించితిని, 

ఇషం చ బహుభి ర్యజ్లైః సహ సూతె ర్మయా=.సక్ళత్, 
టి ca an 

ఆవాహాశ్చ వివాహాశ్చ సహ సూత ర్మయా కృతాః, 14 

నూతులతో కలసి సెక్కుమారులు నేను పెక్కుయజ్ఞములు చేసితిని. 
సూతులతో కూడి కులధర్మ ములను, పెండ్లిండ్లను నిర్వహించితిని, 

మాం చ కృష్ణ సమాసాద్య కృతః శస్త్రసముద్యమః, 

దుర్వోధనేన వారేయ వి, గహశాాపి పాణవెః. 15 
రీ బ్ర U బి (జా 

. కృష్ణా! దుర్యోధనుడు నన్ను తనవానిగా చేసికొనియే యుద్ధమున ఉత్సా 
హము గలవా డాయెను, పాండవులతో వగనుకూడ నన్ను చూదియే పెట్టుకొ నెను, 

తస్మాద్ రణే ద్వైరథే మాం (పత్యుద్యాతార మచ్యుత, 
వృకవాన్ వరమం కృష (పతీవం సవ్యసాచినః, 16 

14. ఆవాహాః . కులమున జరుగు వేడుకలు మొదలగునవి. *ఆవాసాః” అను 
పాఠమునను అదే యర్థము. 

1క్స్_శస్త్రసముద్యమః - “యుద్దోత్సాహము'; మామ్-నన్ను; సమాసాద్య. 
- మి[తమునుగా పొంది. 

16. డ్వైరథే - ఎదురెదురైన యుద్ధమున, 
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మరియు అర్జునునితో “ఎదురెదురై' పోరుటకై నన్ను (ప్రత్యేకముగా 
ఎన్నుకొనెను, : 

వధాద్ బంధాద్ భయాద్యాపి లోభాద్వాఒపి జనార్దన, 

అనృతం నోత్సహే కరుం ధా రరాష్ట్రస్య దీమతః. 17 

చచ్చినను, బలవంతము వలననో, ఓడుదునను భయము వలననో, 
లోభము వలననో చిపరకు చావపలసి వచ్చినను గాని బుద్ధిమంతుడగు దుర్యో 

ధనుని వెన్నుపోటు పొడవజులను. 

యది హ్యద్య న గచ్చేయం దైరథం సవ్యసాచినా, 

అకీరి ౩ స్యాద్ధృషే కేశ మమ పార్థస్య చోభయోః, 18 

హృషిశేకా! ఈనాడు నేను అర్జునునితో ఎక్కటి కయ్యమును పొందనిచో 
అది నాకును, అర్జునునకు - ఇరువురకును అపకీర్తి యగును. 

అసంశయం హితార్థాయ [బూయా స్వం మధుసూదన, 

సర్వం చ పాబ్దువాః కుర్యు స్వద్వశిత్వా న్న సంశయః, 19 

మధుసూదనా! నీవు మేలుకోరియే చెప్పుచున్నావు. సీ అదుపులో ఉన్న 

కారణముగా పాండవులు నీవు చెప్పినదంత యు చేయుదురు. సంశయము లేదు. 

మన్తస్య నియమం కుర్యా స్వమ్మత మధుసూదన, 

ఏత ద|త హితం మన్యే సర్వం యాదవనన్లన. 20 

17. వధాత్ . చచ్చిననుగాని, బంధాత్ _ కుంతీసంబంధమువలన నగు బల 

వంతమువలనగాని; భయాత్ _ ఓడుదుశను భయమువలన గాని, 

18. ఉభయోః _ ఆపి, అకీర్తిః _ ఇరువురు ఒకరినొకరు చంపునట్టు ప్రతిక 

చేసియున్న కారణమున (పతిజ్ఞ నెరవేర్చుకొనక ఫోవుటచే అవకీ 

కలుగునని భావము, 

19. త్వద్వశిత్వాత్ - నీవు వారిని ఆదేశించువాడవు కనుక; |బూయాః = 

పాండవులను గూర్చి చెవ్పుచున్నావు, 

20. మన్త్రస్య - కర్ణుడు కుంతి కొడుకు అను రహస్యమును; నియమం 

- కుర్యాః- చెలువరింపకుము అని భావము. ధర్మరాజునకు తెలియనీకు మని 

(పార్ధన 

L 
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కృష్ణా! ఈ విషయమున నీకు మన మాలోచించుదానిని రహస్యముగా 
నుంచవలయును. ఇచట ఇదియే మేలైనదని నా తలపు, 

యది జానాతి మాం రాజా ధర్మాత్మా సంయతేన్టియః, 

కున్యాః (ప్రథమజం పు[తం న స రాజ్యం (గహీష్యతి. 2] 

| ధర్మాత్ముడు, ఇం|దియని[గహము గలవాడు నగు ధర్మరాజు నన్ను 

కుంతి మొదటి కొడుకుగా 'నెరిగెనేని రాజ్యమును |గహింపడు. 

(ప్రావ్య చాపి మహ్మదాజ్యం తదహం మధుసూదన, 

సీతం దుర్యోధనాయైవ సం|వదద్యా మరిన్హమ. 22 

అ ఒకవేళ నేను ఈ మహాసా(మాజ్య మును కైకొన్నను చక్కగా సిరి 

సంపదలతో కళకళలాడు దానిని దుర్యోధనునికే ఈయవలసి వచ్చును. 

స ఏవ రాజా ధర్మాత్మా కాశ్ళతోఒసు యుధిష్షిరః, 

నేతా యస్య హృషీ కేశో యోద్దా యస్య ధనష్టాయః, 28 

ఆ ధర్మాత్ముడగు యుధిష్టిరుడే కలకాలము రాజగుగాక! అతనిని నడపు 

వాడు హృషీ కేవడ వగు నీవు. అతనికై యుద్ధము చేయువాడు ధనంజయుడు, 

=... పృథివీ తస్య రాష్ట్రం చ యస్య భీమో మహారథః, 
నకులః సహదేవళ్చ [దౌవదేయాళ్ళ మాధవ. 24 

ధృష్షద్యుమ్న ళ్ళ పాళ్ళాల్యః సాత్యకిశ్చ మహారథః, 

ఉ తమౌజా యుధామన్యుః సత్యధర్మా చ సొమకిః. 25 

చె ద్యశ్చ చేకితానళ్చ శిఖీ చాపరాజితః, 

ఇన్ట్రగో పకవరాశ్చ కేకయా (థాతర సథా, 
ఎ (ar) ఆత 

ఇన్టా్రాయుధసవర్షశ్చ కు నిఖోజో మహామనాః, 26 

21. కానిచో జరుగు నష్టమును వక్కాణించుచున్నాడు. 

22, |పావ్య చాపి _ అధర్మిష్టుడైన దుర్యోధనుడు రాజగుట లోకనాశనము 
కొవించునని తాత్సర్యము. 

26. ఇం|ద్రగోవకవర్థాః _ వానకాలమున కానవచ్చు ఆర్డగిపురుగులవంటి 
' వన్నె కలవారు; ఇం దాయుధస వర్గాః - ఇం[దధనుస్సువంటి వన్నె 

కభపాడు. 
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మాతులో భీమసేనస్య శ్యేనజిచ్చ మహారథః, 
శజ్ఞః పుత్రో విరాటస్య నిధి స్యం చ జనార్దన. 27 

మహానయం కృష కృతః క్షతస్య సముదానయః, 
(a) 

రాజ్యం (ప్రాప మిదం దీపం (పథితం సర్వరాజసు. 28 

మహారథుడగు భీముడు, నకులుడు, సహదేవుడు, (ద్రౌపది తనయులు 

ధృష్టధ్యుమ్నుడు,పాంచా లరాజు |దుపదుడు, మహారాథుడగు సాత్యకి, ఉ త్రమౌజుడు' 
యుధామన్యువు, సత్యధర్ముడు సౌమకి, చేదిరాజు చేకితానుడు, ఓఏమి యెరుగని 

శిఖండి, “ఆర్జ్రపురువుల వన్నెగల సోదరులు కేకయులు, ఇం(ద్రధనుస్సు పంటి 

వన్నెచిన్నెలు గల మహామతి కుంతిఖోజుడు, భీమసేనుని మేనమామ మహా 
రథుడు అగు శ్యేనజిత్తు, విరాటునికొడుకు శంఖుడు, పెన్నిధివి నీవు-ఇట్టు క్షత్రియ 

లందరు నొక్కుచోట చేరిరి. రాజులందరిటో (పసిద్ధికెక్కిన ఈ రాజ్యము. ఆ 

ధర్మరాజుదే యగును. " 

. న అ య జర పులో న్ ధార్తరాష్ట్రస్య వార్థ శ స్ర్రయజ్ఞి భవిష్యతి, 

అస్య యజ్ఞస్య వేతా త్యం భవిష్యసి జనార్దన, 29 
షొ ఎ ద 

ధృతరాష్ట్రంని కుమారుని కొరణముగా ఆయుధముల యజ్ఞము కానున్నది, . 

ఈ యజ్ఞమునకు నీవే ఉపద్రష్ట వగుదువు. 
ఇప ళ్ 2 జో 

ఆధ్యర్యవం చలే కృష్ణ కతా వస్మిన్ భవిష్యతి, 

హోతా చైవ్యాత వీభత్సుః సన్నద్దః స కపిధ్వజః. 80 
బు ధ్ 

కృష్టా! ఈ యజ్ఞమున అధ్యర్యువదవియు నీదే. అన్నియు సమకూర్చు 

కొన్న కపిధ్వజుడు వీభత్సుడు హోత, 

27. నిధిః త్వమ్ = పెన్నిధివలె అక్షయముగా కోరికలను తీర్చువాడవు నీవు 

28. సముదానయః - ఒక్కచోటికి చేరినది; 

29. అస్య యజ్ఞస్య వేతా - ఈ యజ్ఞమునకు ఉపదష్ట = యజ్ఞము చక్కగా 

జరుగుటను నిర్వహించువాడు, 

80, ఆధ్వర్యవంచ - యజ్ఞము నాయకత్వమును _ లోకమున ఉప దష్టగా, 

అధ్యర్యువుగా వేరు వేరు వ్యక్తులుందురు. ఇచటనో ఈశ్వ్యరరూపమున 

సీవే ఉప దష్టవు. (బహ్మ - (వధాన బుత్విక్కురూసమున సీవే సొక్షివి * 

అని ఖభొవము, 
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గాణ్లీవం (సుక్ తథా చాజ్యం వీర్యం పుంసాం భవిష్యతి, 

ఐన్ల)ం పాశుపతం (బ్రాహ్మం స్థూణాకర్షం చ మాధవ, 

మనస్త సత భవిష్య ని పయుకాః సవ్యసాచినా. లి! 

గాండీవమే [ సుక్కు, మహాపురుషుల పౌరుషమే నెయ్యి, ఐం దాస్ర్రము, 
పాపపతాస్త్రము, |బహ్మో స్ర్రము, స్తూణాకర్ణాస్ర్రము అనునవి సవ్యసాచి (ప్రయో 

గించు మం|తము లగును. 

అనుయాత శ్చ పితర మధికో వా వర్యాకమే, 
గీతం సోత్రం స సౌభ ద్రః సమ్యక్ తత్ర భవిష్యతి. శ2ి 

పరా|క్రమమున  తం|డియడుగుజాశలలో నడచువాడు _ ఒకప్పుడు 
మిన్నయే యనదగువాడు - సుభ|ద్రకొడుకు ఆ యజ్ఞమున (వగీతమం[త్రముల 
స్తోత్రమును చేయును. 

ఉద్గాత్మాత పునర్భీమః (పస్తోతా సుమహాబలః, 

వినదన్ స నరవ్యామఘో నాగానీకా నకృ |ద్రణే. వలి 

మిక్కుటమగు బలముగల భీమసేనుడు ఏనుగుల మందలను రూపు 
మాపుచు సింవానాదము చేయుచు సామగా*ములను పాడు బుత్విక్కు కార్య 

మును తానును నిర్వహించును. 
స చైవత్యత ధర్మాత్మా శశ్వ్యదాజా యుధిష్టిరః, 

॥ జపై రోమైళ్చ సంయుకో (బహ్మత్వం కారయిష్యతి, లశ 

ధర్మాత్ముడగు రాజు యుధిష్టిరుడు జపములు, హోమములు చేయుచు 

తానై (బహ్మ యను బుత్విక్కు చేయుపనిని నిర్వహించును. 

81, (సుక్కు - హోమప్యాత 

82. పితరమ్ అనుయాతః _ తం|డీ యడుగుజాడలలో నడచువాడు - తం|డికి 

దీ'చెనవాడని భావము; గీతం స్తోత్రమ్ _ (పగీతమం |తములతో చేయు 

సుతిని _ సామగానము పాడుట యని యర్థము - ఈపని నిర్వహించు 
వానిని ఉద్గాత యందురు; తత్ _ దానిని; సౌభ దః య సుభ |దకుమా 

రుడు అభిమన్యుడు; భవిష్యతి _ చేయును అని భావము. 

84. _(బహ్మత్వమ్ - (బహ్మ యను బుక్విక్కు చేయువనిని; కొారయిష్యతి _ 

స్వార్థమున ణిచ్ ప్రత్యయము చేయును, 
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శోజ్ఞశద్దాః సమురజా భేర్యశ్చ మధుసూదన, 

ఉత్కృష్షసింహనాదళ్ళ సుబహ్మణ్యో భవిష్యతి, 85 

శ్షోంఖముల ధ్యనులు, మద్దెళ్ల (మోతలు, భేరుల రొదలు, చెలరేగిన, 

సింహనాద ములు సు బహ్మణ్య సానము నంంకరించును. 
థి 

నకులః సహదేవశ్చ మా|ద్రీపుతౌ యళస్వినా, 

శామ్మిత౦ తౌ మహవీర్యా సమ్యక్ తత్ర భవిష్యతః, 86 

ఆ యజ్ఞమున మా(ది కొడుకులు, గొప్పకీర్తి కలవారు, మహాళకి 
సంపన్నులు అగు నకులనహాదేవులు యజ్ఞపశువును చంపు కార్యమును నిర్వ 

హింతురు. 

కల్మాషదణ్ణా గోవిన్ల విమలా రథప జ యః, 

యూపాః సముపకల్పనా మస్మిన్ యజ్ఞ జనార్దన, 81 

చితములైన ధ్వజము గల స్వచ్చములై న రథముల బారులు ఈ యజ్ఞ 

మున యూప స్తంభము అగుగాక! 
క ర్లినాలీకనారాచా వత్సదనోవబృంహణాః, 

తోమరాః సోమకలశాః పవిత్రాణి ధనూంవషి చ. 88 

లీగ్. 

86. 

87 

సు[బహ్మణః-భో కయగు కాలస్యరూవ దెవమును ఆవాహనము చేయు 

వాడు. నాదమే అట్టి నుబహ్మణ్య స్వరూపుడని భావము. 

శామి|త్రమ్ - క[తియు ఐనెడు వశువులను చంపుపనిని. 

కల్మావదణాః - వన్నెవన్నెల భ్యజములు గల; తిరి. క రి. మొదలగునవి, 

బాణములలో జాతులు _ రర్ణి _ చెవి ఆకారపు అగము గలది; నారాచః- 

ఇనుపబాణము; నాలీకః _ ఈచెవంటి బాణము; వత్సద స్త నః _ దూడ 

పల్లు వంటి ఆకారముగల బాణము; - ఉపబృంహాణాః _ యజ్ఞమున సోమ 
ముతో హోమము చేయునపుడు తోడ్పడు చమసాధ్యర్యువులు అని 

భావము; తోమరాః - చిల్లకో అ యను ఆయుధములు; సోమరలళాః _ సోమ 

రసమును తీసికొనెడు ప్మాతములు; భనూంషి _ విండ్హు; పవి[త్రాణి _ 

సోమరసమును చిమ్ముట కుపయోగించు పాత్రలు - విండ్డు బాణములను 

విసరుట కువయోగించిన విధముగా ఇవి సోమమును చిమ్ముటకు వనికి: 

వచ్చునని సామ్యము, 
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కర్టి, నాశీకము, నారాచము, వత్సచంతము అను బాణములు సోమ 

(దవ్యము చల్చునవ్పటి పాాతలగును. తోమరములు సోమరసము నింపిన కలశ 

ములు, ఏిండ్డు పవి|త్రములు అగును. 

అసయోఒ|త్ర కపాలాని పురోడాశాః శిరాంసి చ, 

హవిసు రుధిరం కృష తస్మిన్ 'యజే భవిష్యతి. 89 
య ణ్ జః 

కృష్టా ! ఆ యజ్ఞమున కత్తులు కపాలములు, తలలు పురోడాశములు, 

నెత్తురు వావిస్సు _ అగును. 

ఇధ్మాః పరిధయశైవ శ కయో విమలా గదాః, 

సదస్యా (దోణశిష్యాళ్చ కృవస్య చ శరద్యతః, 40 

సమిధలు శ కులు, పరిధులు గదలు, సదన్యులు (దోణుని, కృపుని *మ్యలు. 

ఇషవోఒ[త వరిస్తోమా ముకా గాజ్జీవధన్వనా, 

మహారథ (పయుకాళ్చ (దోణ దౌణి_పచోదితాః. 41 

గాండీవము ధనువుగా గల అర్జును 4 ఇతర మహారధులు, [దోణుడు, 

ఆశళ్వత్థామ మొదలగువారు వదలిన బాణము లీ యజ్ఞము న వరిసోమములు, 

89. కపాలాని _ పురోడాశమను వంటకమును వండు పాత్రలు; వావిః - 

సోమరసము; నెయ్యి - పాలు అను రూపముతో నున్న హోమ దవ్యము, 

40. ఇధ్మాః - అగ్నిని రగుల్కొాలుప్పు కమైలు - సమిధ అందురు; యుద్ధమున 

ఉపయోగించు 'ళ క్రి అను ఆయుధములు _ ఆ సమిధలు; వరిధయః - 
అగ్నికి నలువైపుల హోమపదార్థములు చెదరిపోకుండుటక్రై నిలుపు 

క్టెలు - వాని పనిని గదలు చేయునని తాత్పర్యము. 

41. పరిస్తోమాః - సోమచమసము మొదలగునవి. ఇవి యజ్ఞము అంగములు 

చమసము _ చతుర|సాకారముగ నుండు యజ్ఞప్యాత. 
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(వత్మిపాస్థానికం కర్మ సాత్యకిసు కరిష్యతి, 

దీషీతో ధా ర్తరాష్టోో౬ త పత్నీ చాస్య మహాచమూః. 42 
— రు , 

టి 

చేయువాడు సాత్యకి. యజ్ఞదీక్ష గొన్నవాడు దురోకధనుడు. ఆతని కిట పత్ని 

మహాసేన, 

ఘటోత్క_చోఒత్ర శామ్మితం కరిష్యతి మహాబలః, 

అతిరా|తే మహాబావో వితతే యజ్ఞకర్మణి. 48 

ఆతీరా [త్ర మను పెద యబిక ర్మమునందు గొవృబలము గల ఖటో 
శ మ 

త్కచుడు పసవధ గావించును. 
శి ft న అవ 3. n కణ ళం కా దశ్నిణా త్వస్య యజ్ఞస్య ధృష్షద్యుమ్న ః [పతావవాన్, 

వైతానికే కర్మముఖీ జాతో యత్కృష్ష పావకాత్. 44 
(en (32) 

వైతానిక మను (ౌతయజ్ఞమున కర్మ మను బయలు వెచలు ద్వారమున 

(యాజ్జికకర్మలద్వారా) _అగ్నిపంన పుట్టిన గొప్ప (ప్రతావముగల ధృష్ట 
ద్యుమ్నుడు ఈ యజమున దశా. 

(sy 

42, |పతిప్రస్థాత అని యొక యజ్ఞనిర్వాహకుడు. అతడు “అధ్వర్యువ 
థి జా ఎ లి 

ఆర్య జన 
అను యుత్విక్కునకు సహాయపడుచుండును _ అతడు చేయవని | 

(పాస్టానికము - ఆ పనిని కృష్ణుని తమ్ముడు సాత్యకి చేయనని భావ! 
థి 

భ్ 

కం c 

అ, జ క మనా నీకా ఖం &! జ్ క అట్లీ కృషుడు అథ ప్రర్యుస్థానీంయుడు గదా! దిశతు - యజరీష గె కొన 
5 గ్ర Cy 

యజమానుడు; పత్నీ “ యజమానుని ధర్మపత్ని, 

oo] . WW ఒర ఆ బలల అ ఆర ఉగ్ * న ఆలి లో క. Pu 
జ yf mw QW SO] (గ న క 1 శం [a (1 1 OT జ 483 ఆతీరా [త్ర అతథిం త మను 1 ప్రతువునందు; శేష వలన అర (తము 

“+ a అస జ ట్ర్ ల ప 4 న. nr CUE నందు ఆనియు అర్థము, ఘట్ త్కచుడు రాషనుడు పనువ రాత్రి సమ 

యమున బలము పుంజుకొనును. 

44. వెతానికే . వితాన మనగా అగ్నులను పరచుట; అందు (వసి ఎక్కి.నేడి 
be (a) 

Fu on జి wow లి Pd > లి అటి 
వె తానికము . దానిన (ట్రొతయబ్ల మనియు నందురు; కొర్కముఖు _ 

కర్మ ద్వారమున; కర్మమే ముఖము _ వెలువడు మార్గముగా గలది, 

(యజ్ఞకర్మ) పుటుక సానము కాదు _ పావరొత్ _ అగి వలన. 
జః ఆ థ a 

SMB.81 (1) 
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య దబువ మహం కృష్ట కటుకాని స్మ పాణవాన్, 
(x GB 

ప్రియార్థం ధార్తరాష్ట్రస్య తేన తప్యే హ్యకర్మణా. 46 

కృష్ణా! దుర్యోధనుని |పీకికై పాండవులను గూర్చి ఘాటైన మాటలు 
పలికితిని. ఆ నీచపు పనికి చింతించుచున్నాను. 

యదా (దత్యసి మాం కృష్ణ నిహతం సవ్యసాచినా, 

అట న్ ఆ ఒల్లో పునశ్చి తి స్తదా చాస్య యజ్ఞ స్యాథ భవిష్యతి. 46 

కృష్ణా! అర్జునుడు చావగొట్టిన నన్ను సీవు చూచిననాడు ఈ యజ్ఞమునకు 
“పున క్రి" అను కార్యము జరిగినట్టగును, 

దుఃశాసనస్య రుధిరం యదా పాస్యతి పాణ్ణవః, 

ఆనరం నరతః సమ్యక్ తదా సూయం భవిష్యతి. 47 
(0 ది ఓ 

ఘోరముగా ఆర్తనాదము చేయు దుళ్శాసనుని రక్తమును భీముడు 

[తావునపుడు 'సూయి మను కార్యము జరుగును. 

యదా (దోణం చ ఖీష్మం చ పాజ్బాల్యాౌ పాతయిష్యతః, 

తదా యజ్ఞావసానం తద్ భవిష్యతి జనార్దన. 48 

పాంచాలరాజకుమారులు ధృష్టద్యుమ్నుడును, శిఖండియు దోణుని, 

ఫీమ్మని కూల్చి నపుడు జనార్దనా! ఆః యజ్ఞము అవసానము చెందును. 

45. ఈ శ్టోకార్థమువలన కర్టునకు షపాండవులయందు. నిగూఢముగా (పేమ 

కలదని తెలియుచున్నది. 

46. _పునశ్చిత్తిః _ యజ్ఞము ముగిసిన పిమ్మట చేయు చయనారంభ మను 

కార్యము. దీనిని యజ్ఞఏ శేషములలో చెప్పుదురు. 

47. ఆనర్థమ్ సర్దతః - ఆర్తనాదము వెలువడునట్టు అరచుచున్న; సూయమ్- 

సోమమును |త్రావుట. దీని ముందొక పద ముండవలయును రాజసూయము 

అన్నట్టు. కొని అట్టుండుట నిత్యము కాదు. లేదా ఇది ఆర్ష్మ్యవయోగ ము. 

సుత్య మనియు పాఠము. 

ఇ య | z జ లి 

45. యజ్లావసానమ్ _ యజ్ఞమున మధ్య మధ్య చేయబడు ఆపుదల, 
జ 
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దుర్యోధనం యదా హనా సీమసేనో మహాబల, 

తదా సమాప్ప్యతే యజ్ఞో ధార్తరాష్ట్రస్య మాధవ. 49 
యి 

మహాబలము గల నీముడు దురో రథ ధనుని మటుపెటునపుడు ఈ ధృతరాష్ట్ర 
రు టు (A) 

కుమా రయజ్ఞము పరిసమాప్తి చెందును, 

స్నుషాళ్చ _పస్నుషావ్చైవ ధృతరాష్ట్రస్య సజ్గతాః, 
హలేశ్వరా నష్టపు తా హత నాథాశ్చ En నవ. 50 

రుద న్యః సహ గాన్టార్యా శ్వగ్భధకురరాకులే, 

స యజ్ఞెఒస్మి న్న వభృథో భవిష్యతి జనార్దన, 51 

దొరలు, కొడుకులు, మగలు చచ్చిన ధృతరాష్ట్ర్రని కొడుకుల కోడండు- 

8 mn ల క యా స గ్ కోడం[డ క డం[డు ఒక్కచో చేరి గాంధారితో వె టుకుక్కూలు, (గద్దలు: 

గోరువంకలు విచ్చలవిడిగా తిరుగుచోఎ ఏచ్చుచు కన్ఫీట తడిసిపోవుదురు, 

అదియే యీ యజ్ఞమున అవభృథస్నాన మగును. 

విద్యావృద్దా వయోవృద్ధాః క్ష(త్రీయాః క తియర్షభ, 

వృథా మృత్యుం న కుర్వీరం స్వ్యత్కృలే మధుసూదన. ర్ల్లి 

విద్యలలో ఆరితేరినవారు, వయసుచే వృద్ధులు అగు కృ్యత్రియులు, కృష్ణా! 

సీవలన వ్యర్థ మగు చావు చావకుందురుగాళ! 

శ సబ నిధనం గచ్చేద్ సమృద్దం శ్మ్యత్రమజ్దలమ్, 

కురు శేతే పుణ్యతమే తై ౦లోక్యస్యాపి కేశవ. ర్ల్రి 

50, (పస్నుషాః - కోడం|డ కోడం[డు; వత్త _[_ రశోరాః _ హకనాభాః - 

ఈళ్వురు అనగా దొరలు _. రత్మించువారు; నాథు అనగా నుగలు. దొరలు, 

మగలు చచ్చినవారు. నష్టపు(లాః _ కొడురులను కోల్పోయినవారు. 

వా రగుదురు; అదియే _ 51. రుద నః - కన్నీట దోగిస దేవాములు గల 

సన్మరన్నానము. కురరః _ అవభృథః ల యజ్ఞము ముగిసిన పిదప 

అకుముకిపిట్ట లేక గోరువంక లేక పెద్దపత్ని 

వే ర్2, యుద్ధము మంచిదే యనుచున్నాడు. ఖా వ్యర్థ ముగా - యుద్ధము 

చేయకుండ; మృత్యుం న కుర్వీరన _ మరణము “సొందక ఏందురుగాక ! 

యుద్ద మున చచ్చుటయీ త తియుఅకు ఉచితమైన దని భావము; 

త్వత్క్యృతే - నీకొరకు - నీవు కాంతిని సాద్రంచినచో అతి జరుగదు 

గదా అని భావము 
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కృష్ణా! ముల్లోకము నను మికి) గాలి పుణ్య క్వేత్రమగు కురుక్నేతమున పెద్ద 

సంఖ్యలో ప్రోగవడిన క్షత్రియుల స సముదారు మంతయు ఆయుధముతో మరణము 

ఫొందుగాక! 

తద్మత పుణరీకాక్ష విధత్స్వ యదఖీప్పితమ్, 

యథా కార్స్యేన వార్టయ క్షతం స్వర్గ మవాస్నుయాత్, 54 

పుండరీకాక్షా! ఈ క[తియుల స సముదాయము మొత్తముగా స్వర్గము 

ఫౌందు విధానమే కావింపుము. అదియే అందరి కోరిక, 

యావత్ స్థాస్యని ని గరయః సరితళ్చ జనార్దన, : 

తావత్ కీ రిభవః శబ్దః శాశ్ళతో౭. యం భవిష్యతి. ర్ 

కొండలు, నదులు, నిలుచునంతకాలము ఈ కీ రివలన పుట్టిన శబ్దము 

శాశ్వతముగా నిలుచును. 

(బాహ్మణాః కథయిష్య ని మహాభారత మాహవమ్, 

సమాగమేషు వారేయ తతియాణాం యశోధనమ్. 56 

(బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులకు క్రీ _రిధనము కూర్చిన మహాభా రతయుద్ధమును 

గూర్చి పదిమంది కూడినచోట చె చెప్పుదురు గాక! 

సముపానయ కౌ నేయం యుద్దాయ మమ కేశవ, 

మ న్రీసంవరణం | కర న్నిత్యమేవ వరంత 57 

"కేశవా! శ|తుసంహారకా! ఎల్లవేళల ఈ రహస్యమును దాచి యుంచుచు 

కుంతీకొడుకగు ఆర్షునుని నాతో ఫోరుటకు తెమ్ము. 

ఇతి శ్రీ మహోాభార తే ఉద్యోగపర్వణి భగ వద్యాన పర్వణి 

కర్గోవనివాదే ఏక చత్యారింశద ధిక శత తమో౭_ధ్యాయః. 

ఇది శ్రీ మహాభారతము ఉద్యోగవర్వమున భగవద్యాన పర్వమున 

కర్ణుని అభి [పాయ నివేదనము గల నూట నలుబది 'యొకటవ అధ్యాయము. 

ఆజా 0 ఏం 

56. సమాగమేషు - క్ష్మతియలు యుద్ధమునకై మూగిన తావులలో-అనియు 

నర్థము. యశోధనమ్ _ పరా|క్రమముతో గెలుగుటయో లేక చచ్చుట యో 

యదియే శ [రయులకు ధనమని తాత్పర్యము, 



ద్విచత్వారింశద ధికశతతమోజఒ ధార్ట్రయః 

నూటినలుబదిరెండవ అధ్యాయము 

శ్రీకృ'షేన కర్ణం పతి పొణ్బవవిజయోఒవళశ్య ంభొవీతి 

స్వమతన్య ప్రతిపాదన మ్. 
శ్రీకృష్ణుడు కర్ణునితో పాండవుల గెలుపు తప్పనిసరి యని 

తన అభిప్రాయమును నిరూపించుట. 

సజ్జుయ ఉవాచ-సంజయు డిట్టు చెప్పెను. 

కర్ణస్య వచనం శ్రుత్వా కేశవః పరవీరహి, 

ఉవాచ |ప్రహసన్ వాక్యం స్మితపూర్వ మిదం యథా, 1 

కర్గుని మాట విని పరవీరులను వరిమార్చు కేశవుడు పెద్దగా నవ్వి, నగు 

మోముతో కట్టు పలికిను, 

భీభగవా నువాచ _ శ్రీభగవాను డిట్టు పలికెను. 

అపి త్యాం న లభేత్ కర్ణ రాజ్యలంభో వపాదనమ్, 

మయా దతాం హి. పృథివీం న |వ్రశాసితు మిచ్చసి. బి 

కర్ణా! రాజ్యము పొందు ఉసాయము నిన్ను స్పృశంపకున్నది, నేసిచ్చిన 

భూమిని నీవేల కో రవు. 

(ధువో జయః పాణవానా మితీదం 

న సంశయః కశ్చన విద్యతే2. త, 

జయధ్యజో దృశ్యతే పాణవస్య 

సముచ్చి9తో వానరరాజ ఉఊ|గః. ఫ్రీ 

వి. రాజ్య, లంభ_ఉపసాదనమ్ - రాజ్యమును పొందు ఉపాయము; త్వామ్- 

నిన్ను; న లభేత్ _ తాకవాంకున్నది, రాజ్యమును నీవు నీదని 
భానింపకున్నావని భావము, 
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పాండవులకు జయము నిళ్చయము. ఇందు సంశయ మేదియు లేదు. 

పాండుకుమారుని భయంక రమగు కపికేతనము జయమును సూచించు ధ్యజముగా 

పెకి లేచి కానవచ్చుచున్నది. 

దివ్యా మాయా విహితా భౌమనేన 

సముచ్చి)తా ఇని కేతు వకాశా, 

దివ్యాని భూతాని జయావహాని 

దృశ్య ని చైవ్యాత భయానకాని, Ui 

విశ్వకర్మ దేవలోకపు మాయతో దేవేం[దుని జెండావలె వెలుగొందునట్లు 

దీనిని ఏర్పర చెను, దీనియందు దేవలోకమునకు సంబంధించిన భూతములు 

వారికి జయమును, వీరికి భయమును కలిగించుచు చూచుచున్నవి. 

న సజ్జతే శె లవనస్పతిభ్య 

ఊర్ధ్వం తిర్య గ్యోజనమాతరూపః, 

శ్రీమాన్ ధ్వజః కర్ణ ధనజ్జయస్య 

సముచ్చి9తః పావక తుల్యరూప:ః. ర్ 

పెకి లేచినదియు, అగ్నితో సమానమగు రూపము కలదియు, శోభలు 
గలదియు నగు అర్జునుని ధ్వజము పైకిని, అడ్డముగను యోజనము మేర వ్యాపించి 

నదె కొండలకు, చెట్టకు తగులొ_నకున్న ది, 

యదా (దక్ష్యసి సజ్జాామే శ్వేతాశ్వం కృష్ణ సారథిమ్, 

ఐన్లీ మస్ర్రం వికుర్వాణ ముఖే చావ్యగ్ని మారుతే. G 

గాబ్రీవస్య చ నిర్జోషం విస్ఫూర్ణిత మివాశనేః, 

న తదా భవితా (తేతా న కృతం ద్వాపరంన చ. 7 

ఓ. భౌమనేన _ విశ్వకర్మచేత; దృశ్య న్ని _ చూచుచున్నవి. ఇది కర్మార్గక 
కియారూవము కాదు. స్వార్థమున యక్ ప్రత్యయము చేరగా నేర్పడిన 

రూపము _ కండ్వాదిగణము ఆకృతిగణము కనుక “దృశ్ 'ధాతువునకును 

ఆ (ప్రత్యయము చేరుట కవకాశమున్నది. 
6. అగ్నిమారుతే _ ఆగ్నేయ, వాయవ్యా స్ర్రములు. 

కృతయుగమున అందరు కృతకృత్యులే - సాధింపదగినది లేనివారే, 
కావున ధర్మము, అర్ధము, కామము అని వాని అపేక్ష లేదు. (త్రేతాయుగ 
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యుద్ధమున తెల్లని గుజ్జములు కృష్ణు డను సారథియు గల అర్జునుడు 

ఇం|దునికి, అగ్నికి, వాయువునకు సంబంధించిన ఆస్రములను గుప్పించు 

చుండగా పిడుగు (మోగినట్టు గాండీవమునుండి భయంకరనాదము వెలువడగా 

సీవు చూచునప్పుడు (లేతయు, కృతమును, ద్వాపరమును కలుగవు. 

యదా దక్యుసి సం గామే కు స్రీపుత్రం యుధిష్టిరమ్, 

జపహోమసమాయు కం స్వాం రక్షనం మహాచమూమ్. 8 

ఆదిత్య మివ దుర్ధర్షం తపనం శ తువాహినీమ్, 

న తదా భవితా త్రేతా న కృతం ద్వాపరం న చ. 9 

కుంతికొడుకు యుధిష్టరుడు యుద్ధభూమిలో జపములు, హోమములు 

చేయచు తన గొప్పసేనను కాపాడుచు సూర్యునివలె తేరిపార జూడరానివాడై. 

శ[తువుల సేనను మాడ్చివేయుచుండగా సీవు చూచినప్పుడు కృతము, (తేక, 

ద్వాపరము కలుగవు. 

యదా ద్రక్ష్యసి సం[గామే భీమసేనం మహాబలమ్, 

దుఃళాసనస్య రుధిరం పీత్వా నృత్య న్ల మాహావే. 10 

(పభిన్న మివ మాతజ్గం (ప తిద్విరద ఘాతినమ్, 

న తదా భవితా (తేతా న కృతం ద్యావపరం న చ. 11 

యుద్ధమున మహాబలుడగు భీమసేనుడు దుళ్ళాసనుని నెత్తురు (తావి యుద్ధ 

భూమిలో నృత్యము చేయుచు బాగుగా మదించిన ఏనుగు పోరవచ్చిన ఏనుగును 
చీల్చి చెండాడి నట్టు విజృంధింపగా అప్పుడు కృత |తేతా ద్వాపరములు కలుగవు. 

మున ధర్మము (పధానముగా, అర్థ కామములు దానికి సాధనములుగా 

జనులు కోరుట కలదా. ద్వాపరమున అర్థ కామములు (వధానముగా 

ధర్మము వాని కంగముగా జనులు కోరుదురు. ఇట్లు “కృతం న భవితా'- 

అనుటచేత మోక్షమునుండి జారుపాటు న (తేతా” అనుటవలన ధర్మము 

నుండి జారుపాటును చెప్పినట్టయినది. ఆ ధర్మ భష్టత దుర్యోధనాదు 
(ae) వ! 

లం దున్నదియే. '“ద్వాపరం న భవితా' ఆనుటవలన యుద్ధమున చావు 

తవ+దు కనుక వారికి అర్థకామములు కూడ సిద్ధింపవు _ అని భావమ్ము, 
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యదా (దక్యసి సంగామే [దోణం శా ననవం కృషమ్, 

సుయోధనం చ రాజానం సైన్టవం చ జయ దథమ్. 12 

యుదా యాపతత సూరం వారితాన్ సవ్యసాచినా, 
ణి అ అక్ష న న తదా భవితా [లేతా న కృతం ద్వాపరం న చ, 18 

యుద్ధమున |దోణుడు, భీమ్మడు, కృపుడు, రాజైన సుయోధనుడు; 
సింధురాజగు జయ[దథుడు పోరుటకై పెకి వచ్చిపడుచుండగా అర్జునుడు ఒక్క 

క్షణములో వారినందరిని నిలువరింపగా నీవు చూచునపుడు కృత తేతాద్వాపర 

ములు గలుగవు, 

యదా |దక్యుసి సజ్రాామే మాదీపు్కుతా మహాబల, 
వాహినీం ధా ర్రరాష్టాణాం &ోభయనొ గజావివ. 14 
విగాఢే శస్త్రసంపాతే వరవీరరథారుజౌ, 
న తదా భవితా |తేతా న కృతం ద్వాపరంన చ, ర్ 

గొప్ప బలము గల మాదికొడుకులు ధృతరాష్ట్ర్రకుమారుల సేనను ఏనుగుల 
వలె మట్టగించుచుండగా, మిక్కిలి దట్టముగా బాణములను (కుమ్మరించుచు 

శ తువీరుల రథములను విరుగ గొట్టుచుండగా సీవ్రు చూచునపుడు కృత (త్రేతా 
ద్యాపర ములు కలుగవు, 

[(బూయాః కర్ణ ఇతో గత్వా దోణం శా ననవం కృపమ్్, 
సౌమ్యోఒయం వర్తతే మాసః సుప్రావయవ'సేన్గనః. 16 
సర్వౌషధివనస్పీతః ఫలవా నల్పమక్షీక,, 
నివ్పజ్యో రసవతోయో నాత్యుష్ష శిరః సుఖః, 17 

కర్ణా! ఇపేనుండి వెళ్లి (దోణునికి, భీష్మనకు, కృపునకు చెప్పు, ఇదిగో 
వెన్నెలతో అందమైన మాసము గడచుచున్న ది, గడి, కచెలు చక్కగా. తెచ్చు మ 

a యి 
కొనదగు నెల. ఓషధు లన్నియు వెల్లివిరిసిన అడవులు పుష్టిగా నున్నవి, వండు 
సమృద్ధిగా దొరకు కాలము. ఈగ లంతగా లేవు. బురద లేదు. రుచిగల సీరు 
లభించు సమయము. ఎక్కువవేడియు చలియు లేని సుఖమైన కాలము. 

15. రథ ఆరుజౌ _ రథములను విరుగగొట్టువారు; విగాఢే _ మిక్కిలి దట 
రు మయిన; శస్త్రసంపాతే.బాణముల (కుమ్మరింతయందు; 

16. సౌమ్మః ం వెన్నెలతో అందమెనది, 
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సప్రమా చ్చాపి దివసా దమావాస్యా భవిష్యతి, 

సం గామో యుజ్యతాం తస్యాం తా మాహుః శక్రదేవతామ్. 18 

నేటి కేడవదినము అమావాస్య, ఆ రోజున యుద్ధ మునకు వలసినది 

సిద్ధము చేసికొనుడు. ఆ తిథికి ఇం|దుడు దేవత యందురు. 

తథా రాజ్ఞో వదేః సర్వాన్ యే యుద్ధాయాభ్యుపాగతాః, 

యద్వో మనీషితం తద్వై సర్వం సమ్బ్చాదయామ్యహమ్.” 19 

అట్లే యుద్ధమునక్రై వచ్చిన రాజులందరితో “మీ మనస్సులోని కోరికను 

నేను తీర్తనని చెప్పము. 

రాజానో రాజప్ప తాశ్చ దుర్యోధనవళానుగాః, 

పప్రావ్య శస్తేణ నిధనం ప్రాప్య ని గతి ము త్రమామ్, 20::: 

దుర్యోధనుని చేర్రి కీలుబొమ్మలగు రాజులు, రాజపు(తులు యుద్దముతో 

చావు పొంది ఉ త్రమగతి నందుదురు. 

ఇతి ్రీమహాభారతే ఉద్యోగ పర్వణి భగవద్యాన పర్వణి 

కర్ణోపనివాదే భగవద్వాక్యే ద్విచ త్వారింశద ధికళ త త మోఒధ్యాయః, 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యో గపర్యమున భగవద్యానవర్యమున 

కర్దునితో మంతనము లాడుటయందు భగ వద్యాక్యముగల 

నూటనలుబదిరెండవ అధ్యాయము. 

18. సం[గామః - యుద్ధమునకు కావలసిన సాధనముల సముదాయము; 

_ యుజ్యతామ్ - కూర్చుకొనబడుగాక -సంగామము మొదలగుట మరియుక 
నాడే యను విషయమును శ్రరువాళ నిరూపించుచున్నా రు. 



(తిచత్వారింశద ధిక శ తత మో౬ఒ ధ్యాయః 

నూటనలుబదిమూడవ అధ్యాయము 

కర్చేనాపి పొజ్బవ విజయ కౌరవపరాజయసూచకానాం లకతణానాం, 

తొదృశస్యైన స్వకీయ స్వప్నన్య వర్ణన మ్, 

కర్ణుడును పొండవవిజయమును, కౌరవుల ఓటమిని నూచించు లతీణ ములను, 

అట్టిదే యగు తన కలను వర్థించుట. 

సక్ఞాయ ఉవాచ-సంజయు డిట్టు చెప్పెను. 

కేశవస్య తు తద్వాక్యం కర్ణః (తుత్యా2.2హితః శుభమ్, 

అ|బవీ దభిసంపూజ్య కృష్ణం తం మధుసూదనమ్, 1 

తనకు రాజ్యము నాశ చూపగా కర్లు డా కృష్ణుని మాట విని ఆతనిని 

మిక్కిలి గౌరవించి యాతనితో నిట్టు పలికెను, 

జానన్ మాం కిం మహాబాహో సంమోహయితు మిచ్చసి, 
అట్ల ది (4 జ్య <0 యోఒయం పృథివ్యాః కార్హ్నేన వినాశః సమువస్థితః, వి 

నిమితం తత శకుని రహం దుఃశాసన సథా, 

దుర్యోధనశ్చ నృపతి ర్భృతరాష్ట్రసుతో ౬భవత్. వీ 

ఓ మహాబాహా! ఎరిగి యెరిగి నన్నేల మోహపెళైదవు?. ఈ నేల 
ర 

కంతకు మొత్తముగా మూడిన ఈ వినాశమునకు శకుని, నే; దళ్శాననుడు 
ధృతరాష్ట్రుని కుమారుడును, రాజు నైన దుర్యోధనుడును కారణము. 

అసంశయ మిదం కృష్ణ మహ ద్యుద్ధ ముపసితమ్, 
థి 

పాణవానాం కురూణాం చ ఘోరం రుధిరకర్ణమమ్. 4 

1. _పభమ్-రాజ్యము మున్నగు లాభమును; ఆహితః.పవేనో పెటబడినవాడు. 
(పలోభ పెట్టబడినవా డని తాత్పర్యము. ° 
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కృష్ణా! పాండవులకు కౌరవులకును ఘోరమైన నెత్తురు బురదగా నగు 
గొప్ప యుద్ధ మిదిగో వచ్చిపడినది. సంశయము లేదు. 

రాజానో రాజపుతాళశ్చ దుర్యోధనవళానుగాః, 

రణే శసాంగ్నినా దగ్గాః (పాప న్ని యమసాదనమ్. ర్ 

దుర్యోధనుని చేథి కీలుబొమ్మ లగు రాజులును, రాజపుతులును 

యుద్ధమున శస్త్రముల అగ్నికి మాడి మసియె యమపురమునకు చేరుకొందురు, 

స్వప్నా హి హి బహవో ఘోరా దృశ్య న నే మధుసూదన, 

నిమితాని చ మోరాణి తథో త్సాతాః సుదారుణాః. 6 

పరమభయంక రములగు పీడకలలు, ఆశనభశకునములు, ఉత్పాత ములు 

తోచుచున్న వి. 

పరాజయం థా ర్రరా'ష9 విజయం చ యుధిష్టి రే, 

శంస న ఇవ వార్డేయ వివిధా రోమహర్షణాః. 7 
ళు 

దుర్యోధనునకు ఓటమిని, ధర్మరాజునకు విజయమును చెప్పుచున్నవో 
యన్నట్లు గ గుర్చాటు పుట్టించు కలలు పెక్కుతీరుల కానవద్చుచున్నవి. 

[ప్రాజూ సత్యం హి నక్షతం [గహ స మహాద్యుతిః, 

శన నై శ్చరః పీశయలతి పీడయన్ (లిన్ ఒధికమ్. 8 

(పాజాపత్య నక్ష త్న (త్రము మును గొప్ప వెలుగుగల తీష్ట హము శని [పాణులను 

మిక్కిలిగా పీడించుచు, వా దాధించుచున్న ది. 

6. నిమి త్రము అనగా అసథమును సూచించు పతుల జంతువుల ఆరపులు 

మొదలగునవి. ఉత్సాతము అనగా నక్ష [(తములు రాలుట, వఏదురుగాలులు 

భయంకరముగా నీచుట, దిక్కూ లు రక్త ము (_కక్కినట్టు కానవచ్చుట 

_ మొదలగునవి. 

8. (పాజావత్యమ్ - | పజాపతికి దమనికి సంబంధించిన దగు రోహిణ్లీనక్ష [త 

మును; లేదా, (పజాపతి యనగా రాజేన దుర్యోధనుడు _ అతని నామ 

నక్షత్రము _ ఉత్తరాభ్యాద-దానిని; శనైశ్చర - శనిగహము; పీడ 

యతి  పీకించుచున్న ది; |ప్రాణినః _ (ప్రాణుంను, అధికమ్-మిక్కి_లిగా; 
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కృత్యా చాజ్ఞారకో వక్రం జ్యేష్టాయాం మధుసూదన, 

అనూరాధాం (పార్తయతే మైతం సంగమయ న్నివ. 9 
® ల 

అంగారక గ హము జ్యేష్టయందు వంకరగా నడచుచు, మీ[తుల సము 

దొయమును పరిమార్చుచు, అనూరాధానక్ష [తమును చేరుకొనుచున్నది. 

నూనం మహ ద్భయం కృష్ణ కురూణాం సమువస్థితమ్, 

విశేషేణ హి వార్షేయ చితాం పీడయతే గ్రహ, 10: 
ళు 

కృష్ణా! కౌరవులకు మహాభయము దాపురించినది, నిక్కము. ఏలయన 

(గహము విశేషముగా చ్మితానక్ష[తమును పీడించుచున్నది. 

డ్ సోమస్య లక్ష్మ వ్యావృ త్తం రాహు రర్క ముపెతి చ, 

దివ శ్చ్పోల్కాః పత న్యేతాః సనిరాతాః సకమ్సనాః. 11 
జ యు 

పీడయన్ - పీడించుచు _ రాజు పీడ నొందినచో (ప్రజలందరు పీడ 
నొందుదురని భావము; లేదా, పృథ్వీ కూర్మము (2) కడుపులో నున్న 
రోహిణిని శని పీడించును. దానిచేత మధ్యదేశమున గొప్ప వినాశము 

సంఘటిల్డును. రాజుకు నష్టమని చెప్పుదురు, 

9. కుజుడు జ్యేష్టానక్ష్యతమును దరిజేరక వ్యకగతి కలవాడై నచో జ్యేష్టడగు 
రాజునకు శ|తువులందరు నశింతురని భావము; మై[తమ్ - మి(తుల 

సముదాయమును, సంగమయన్ _ నాశనము చేయుచు; “వె వస్వతం 

సంగమనం జనానామ్” మొదలగు తావులందు 'సమ్తో కూడిన *గమ్ి 

ధాతువునకు మారణార్థము కన్పట్టుచున్నది. 

10... (గ్రహః చిత్రాం పీడయతే _ మహాపాతమను ఉత్సాతము జ్యోతిళ్శాస్త్ర 
ములలో (ప్రసిద్ధము. అందు రో అను అక్షరమునకు వేధ యగుటవలన 

రాజజాతివారికి నాశనము కలుగునని భావము. 

11. సోనుస్య య చందుని; లక్ష్మ ల గుర్తు, వ్యావృతమ్ _. మరలిపోయినది? 

శీణించుటవలనను, అమావాస్య దగ్గరగా నుండుట వలనను అని 

భావము _ శ్నీణచం[దుడు సూర్యునితో కలిసినపుడు, ఆ యిరువురకు 

శ్మ్యతువగు రాహువు సూర్యుని సమీపించినచో ఆట్టిదానిని కర్తరీయోగ 
మందురు. ఆట్టి యోగ మునందు సూర్యచం[దవంశ ముల రాజులకు 

అరిష్టము కలుగునని నమ్మకము. 
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చందుని రేఖయు మరలిపోయిసది. రాహువు సూర్యుని దరిజేరుచున్నాడు, 

ఆకసమునుండి ఉల్కలు, పిడుగులతో భూకంపములు కలుగునట్టు, ఇవిగో, 
పడుచున్నవి. 

నిష్టనన్తి చ మాతజ్లా ముజ్బు న్య్మహణి వాజినః, 

పానీయం యవసం చాపి నాధినన్ల ని మాధవ, 12 

ఏనుగులు బొబ్బలిడుచున్న వి. గుట్టములు కన్నీరు కార్చుచున్నవి. మాధవా! 

అవి నీరు (త్రాగుట లేదు. గడ్డి తినుట లేదు, 

(పాదుర్భూతేషు చె తేషు భయ మాహు రుపస్థితమ్, 

నిమి త్తేష మహాబాహో దారుణం 1పొణినాళనమ్. 18 

ఇట్టి మహా ఘోరములగు నిమి త్తములు పుట్టినపుడు (ప్రాణులను రూపుమాపు 
భయము దాపురించినదని చెప్పుదురు. 

అల్చే భు.్టే పురీషం చ (ప్రభూత మిహ దృశ్యతే, 
వాజినాం వారణానాం చ మనుష్యాణాం చ కేళవన. 14 

గుట్టములకు, ఏనుగులకు, మనుష్యులకును తిండి కొంచెమును, మలము 

ఎక్కువగను కన్పట్టుచున్నది. 

ధార్తరాష్ట్రస్య సెన్యేష సర్వేషు మధుసూదన, 

పరాభవస్య తల్టీజ్ల మితి (ప్రాహు ర్మనీషిణః. 15 

ధృతరాష్ట్ర నికి సంబంధించిన సైన్యము అన్నింటియందును గోచరించు 

ఆ లక్షణము ఓటమికి గుర్తని బుద్ధిమంతు అందురు. 

"aed ఒడ అల్ల, జ ఇదీ షా అం, అజో ల శాన్ 

(పహృష్షం వాహనం కృష పాణ్బవానాం | ప్రచక్షతి, 
లు టం ౮ 

వదకిణా మృగా శైవ త తేషాం జయలక్షణమ్. 16 

పాండవుల గుట్టిములు మొదలగునవి ఉత్సాహముతో హీంగిపోవుచున్న 

వని అనుకొనుచున్నారు. అచట మృగములు (ప్రదక్షిణముగా తిరుగుచున్న వి. 

అది వారికి జయమును సూదించున్నది. 

ళ్ 

అపసవ్యా మృగాః సర్వే ధార రాష్ట్రస్య కేశవ, 

వాచ శ్చాస్యశరీరిణ్య సత్ వరాభవలక్షణమ్, aT 
న! 
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ట్ 

ధృతరాష్ట్రుని కొడుకు రచ మ ము | అన్నియు అ(వదిషిణముగా తిరుగు 

చున్నవి. శరీరము లేని మాట లేవో వినవచ్చుచున్న వి. అది ఓటమికి గుర్తు. 

మయూరాః పుణ్యశ కునా హంస-సారస-చాతకాః, 

జీవంజీవకసం ఘాళ్చా వ్యనుగచ్చ ని పాబ్దవాన్. 18 

నెమళ్టు, పుణ్యలక్షణములు గల హంసలు బెగ్గురుపక్షులు, బాత కములు, 

వెన్నెలపిట్టల గుంపులు పాండవుల కడ చర్మ నా తిరుగుచున్నది. 

గ్భధాః కజ్కా బకాః శ్యేనా యాతుధానా సథా వృకాః, 

మక్షికాణాం చ సజ్ఞాతా అనుధావ ని కౌరవాన్. 19 

(గద్దలు; రాబందులు, కొంగలు, డేగలు, రక్కసులు, తోడేష్ట, వగల 

గుంపులు కౌరవులవెపు పరుగులె త్రి వచ్చుచున్నవి. 

ధార్తరాష్ట్రస్య సెన్యేష భేరీణాం నాసి నిఃస్వనః, 

అనాహతాః పాణ్ణవానాం నదని వటహాః కిల. 20 

దుర్యోధనుని సేనలయందు భేరుల్యమోతయే లేదు. పొండవుల త ప్పెటలు 
(మోగింవకయే నాదము చేయచున్న వట! 

ఉదపానాళ్చ నర్ద ని యథా గొవృషభా సథా, 

ధా ర్రరాష్ష స్య సెన్యేమ తత్ పరాభవలక్షణమ్ి. ని] 

దుర్యోధనుని సేకలుండు తాపులంచరి జ బాసలు మొదలగునవి ఆవులు; 

ఎద్దులు రంకెలు వేయుచున్న ప్పటి చప్పుళ్ళను వెలువరించురున్న వి. 

158. పుణ్యశకునాః _ పభలక్షణములుగల పక్షులు; హంసలు మొదలగునవి; 

వుణ్యశకునము అనగా 'కోట్ట "అనియు నర్థము; జీవంజీవళసంభాః - 

వెన్నెలపులుగుల గుంపులు -ఇవి 'బీవ జీవి అని అరచుచుండును. 

“జీవి అనగా (బదుకుము అని యర్థము, 

150. బకాః అనుదానికి బలాః అని పాఠాంత రము. అప్పుడు కొకులని యర్థము, 
ry “a. జి ల్ + ' న |: 21. ఉఊదిపానాః = బావులు మొదలగు జలాశయములు; ల్ | 
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మాంసకళోణితవర్గం చ వృష్టం దేవేన మాధవ, 

తథా గన్గర్యనగరం భానుమత్ సముపస్థితమ్, 22 

సప్రాకారం సవరిఖం సవ|పం బారుతోరణ మ్. 

వానదేవుడు మాంసమును రక్తమును గురిసెను, అటే సూర్యునిచుట్టు 
గుడి యేర్పడినది. అది |పాకారముతో, అగ డ్రతో, కోటతో, అందమైన తోరణము 
లతో కూడి కానవచ్చుచున్నది. 

కృషశ్చ వరిఘ స్తత్ర భానుమావృత్య తిషతి, 28 
న! ఆాంవి l ® _ 

ఉదయా స్తమనే సన్ఫ్యె వేదయ ని మహద్భయమ్, 
నివా చ వాశతే ఘోరం తత్ పరాభవలతణమ్. 2h 

ఆ గుడికి పెని సూర్యునిచుట్టి నల్లని రేఖ యేర్చడినది. ఉదయసాయం 

కాలములసంధ్యలు గొప్ప నీతిని సూచించుచున్నవి. నక్క భయంకరముగా 

ఊళ వేయుచున్నది. అది ఓటమిని సూచించును. 

ఏకపక్షాశత్షీచరణాః పక్షిణో మధుసూదన, 

ఉత్సృజ ని మహద్ ఘోరం తత్ పరాభవలతణమ్. 25 

ఒక రెక్క, ఒక కన్ను, ఒక కాలు గల పతులు ఏవ గొలుపునట్టుగా 

రెట్టలు వేయుచున్నవి. అది ఓటమికి గుర్తు. 

కృష్ణ గీవాళ్చ శరునా ర క్షపాదా భయానకాః, 

సన్థ్యా మభిముఖా యాని తత్ పరాభవలక్ష్షణమ్. 26 

నల్లని మెడ, ఎర్రని కొష్ళ గబ భయముగొలుపు పతులు సంజ కెదురుగా 

పోవుచున్న వి. ఆది ఓటమికి గుర్తు, 

22, గన్దర్యనగ రమ్ _ అకాళముశ మేఘములు పట్టణము వలె కానవచ్చు 

దృుళ్యుము- అది | పొకొరాదుఎతో కానవచ్చుచున్నదని తరువాతి కోకము 
య య 

మొదటి పాదమును కలుపుకొని చెప్పుకొనవల యును. 

౨8. పరిఘః _ వరివేషము గుడి. 

24. శివా - ఆడునక్ళ్క, వాళతే _ ఊళవేయుచున్నది. 

బిర, ఉత్సృజ ని. పదిలుచున్నపి య బుంమూ(త్రముల సని భావము, డ్ 
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(దాహ్మణాన్ (పథమం ద్వేషి గురూంళ్చ మధుసూదన, 

భృత్యాన్ భ క్రిమత శ్నాపి తత్ పరాభవలక్షణమ్. 21 

నరుడు ముందు (బహ్మవేత్తలను ద్వేషించును. అట్రై గురువులను, తన 
యెడ భ క్రిగల సేవకులను ద్వేషించును. అది ఓటమి చిహ్నము. 

పూర్వా దిగ్ లోహితాకారా శ స్ర్రవర్ణా చ దక్షిణా, 

ఆమపాత్రప్రతీకాశా వ్సిమా మధుసూదన, 
ఉ తరా శ ౦ఖవర్ణాభా దిశాం వర్ధా ఉదాహృతాః. 28 

తూర్పు దిక్కు ఎ(రనివన్నె కలది యనియు, దత్షిణదిక్కు ఇనుము 

రంగుగలది యనియు, పడమరదిక్కు పచ్చికుండ వంటి రంగుగలది యనియు 

ఉతర దిక్కు శంఖమువన్నె వంటి పన్నెకలది యనియు దిక్కుల రంగులను 

చెప్పుదురు. 

(పదీపాశ్చ దిశః సర్వా ధా రరాష్ట్రస్య మాధవ, 

మహ ద్భయం వేదయని్సి తస్మి న్నుత్చాతదర్శనే. 29 

దుర్యోధనుని రాష్ట్రమున దిక్కులన్నియు మండిపోవుచున్నట్టు కాన 

వచ్చుచు, ఆ ఉత్సాతము కంటబడగా గొప్ప కీడేదో మూడనున్నదని తెలుపు 
చున్నవి. 

సహ సపాదం (పాసాదం స్వప్నాన్నే స్మ యుధిష్టిరః, 

అధిరోహూ న్మయా దృష్టః సహ (భ్రాతృభి రచ్యుత, 80 

ఆద్యుతా | యుధిష్టరుడు తమ్ములతో పాటు వేయి స్తంభముల భవనము 

నెక్కుచు నాకు కల ముగియుచుండగా కానవచ్చెను, 

'శ్వేతోష్టిషాళ్చ దృశ్య్ళనే సర్వె వై కశుక్టవాససః, 

ఆసనాని చ శుభ్రాణి సర్వేషా మువలక్షయే. వై 

27. ద్వేష్టి - పోగాలము దాపురించినవాడు (బాహ్మణాదులను ద్వేషించునని 

సామాన్యార్థమును [గహింపవచ్చును. లేదా, దుర్యోధనుడు ద్వేషించు 

చున్నా డని చెప్పుకొనవచ్చును. 

26. శస్ర్రమ్ - ఇనుము, అమప్మాతమ్ - కాల్చనికుండ, 
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ఆ పొండవు అందరు తెల్లని తచవాగాలతో తెల్లని వస్త్రములు ధరించి 

కానవచ్చిరి. వారందరి ఆననవములు శు(భములె యుండగా దూచితిని 

తవ చాపి మయా క్ర కృష్ణ స్వప్నాన్నే రుదిరావిలా, 

అస్పే)ణ పృథివీ దృష్టా పరిక్షిపా జనార్దన, ల్రి2 

కృష్ణా ! కలలో నీ శరీరము రక్తపు మరకలతో ఆయుధములు చుట్ట 

యుండగా నాకు కొనవచ్చినది. 

అస్థిసంచయ మారూఢథ శ్చామితౌ జా యు ధిష్టిరః, 

సువర్ణపా త్రాం సంహృష్టో భు క వాన్ ఘృతపాయసమ్. లివ్ 

గొప్ప ఉత్సాహముగ అ యుధిష్టరుడు ఎముక ల గుట్ట నెక్కి పిక్క_టిల్రిన 

ఆనందముతో బంగారు గిన్నెలో నేతి వాయసము తినెను. 

యుధిష్టిరో మయా దృ [(గసమానో వసున్గరామ్, 

త్వయా దత్తా మిమాం వ్యకం భోత్యతే స స వసున్ధరామ్. వీ 

సీ వొసగిన మట్టిని తినుచు ధర్మరాజు నాకు కానవచ్చెను. అతడు ఈ 
భూమి నంతటిని అనుభవించునని యిది తెలియజేయుచున్నది. 

ఉచ్చం వర్వత మారూథో ఫీమకర్మా వృకోదరః, 

గదాపాణి ర్నరవ్యా మో (గసన్నివ మహీ మిమామ్, లర్ 

భయంకర మగు చేష్టలు గల పురుషవరేజ్యుడు ఖీమసేనుడు గద చేబట్టి 

'పెద్దకొండ ఎక్కి యీ భూమి నంతటిని |మింగివేయుదున్నట్లు కానవచ్చెను. 

క్షవయివ్యతి నః సర్వాన్ స స సువ్యక్త కం మహారఖి, 

విదితం మే హృషీకేశ యతో ధర్మ స సతో జయః, 86 

82. తవ, వృథివీ = అని అన్వయము - సీ దేహము అని అర్థము, పరిక్షిమ్తాం 
చుట్టబడినదైై; 

84. వసున్లరామ్, (గసమానః _ మట్టిని తినుచు. వ్య కమ్ _ స్పష్షము; సః = 
ఢ టి ఆన ల 

అతడు; వసున్గరామ్ _ భూమిని; భోత్యలతే - అనుభవింపగ అడు, 

SMB.82 (11) 
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ఆతడు మహాయుద్ధమున మమ్ముల నందరను రూపుమాపు నని దీనివలన 
చక్కగా తెలియుచున్నది. కృష్ణా! ఎచట ధర్మముండునో అచట జయము కల్గు 

నని నే నెరుగుదును. 

పాణ్డురం గజ మారూఢో గాజబ్లీవీ స ధనజ్ఞాయః, 

త్వయా సారం హృషీకేశ శ్రియా పరమయా జ్వలన్. 87 
ధి 

గాండీవము చేతబుట్టిన ధనంజయుడు నీతోపాటుగ గొవ్పళోభతో వెలు 

గొందుచు తెల్లని ఏనుగు నెక్కి కానవచ్చెను. 

యూయం సర్వే వధిష్యధ్వం తత్ర మే నా సి' సంశయః, 

పార్థివాన్ సమరే కృష్ణ దుర్యోధనపురోగమాన్. 88 

కృష్ణా! దుర్యోధనుడు మొదలైన రాజుల నందరిని యుద్ధమున మీరందరు 

చంపుదురు. అందు నాకు సంశయము లేదు. 

నకులః సహదేవశ్చ సాత్యకిశ్చ మహారథః, 

శుక్ల కేయారక ౦ఠ (తాః శుక్టమాల్యాంబరావృతాః. 89 

అధిరూథా నరవ్యా[ ఘా నరవాహన ము తమమ్, 

తయ ఏతే మయా దృష్టాః పాణురచ్చ|తవాససః, 40 

నకులుడు, సహదేవుడును, మహారథుడగు సాత్యకియు తెల్లని కేయూర 

ములు, కంఠభూషణములు, మాల్యముబు, వస్త్రములు ధరించి గొప్ప నరవావా 

నము నెక్కి తెల్లని గొడును, వస్త్రములు తాల్చి నాకు కానవచ్చిరి. 

శ్వేతోష్షీషాశ్చ దృశ్య నే [త్రయ ఏతే జనార్దన, 

జనార్దనా! ఈ మువ్వురు తెల్లని తలపాగలతో కానవచ్చుచున్నారు, 

ధార్తరా మైంషు సెన్యేష తాన్ విజానీహి కేశవ. 41 

ఇక దుర్యోధనుని సేనలయందున్నవారిని గూర్చి చెప్పెదను. వినుము. 

89, సక్షకేయూ రకంఠ (తాః _ శుక _ తెల్లని, కేయూర _ బాహుప్పరులు, ఆ ల గా 
కంఠ త్రాః = కంఠ (త్రము అను ఆభరణములు కలవారు - తలపై నుండి 

భుజములవ రకు (వేలాడు ఒకవిధమగు ఆభర ణమును కంఠ [త్ర మందురు, 
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అశ్వత్థామా కృపక్కైవ కృతవర్మా చ సాత్యతః, 

రకోష్టీషాశ్చ దృశ్య నే సర్వే మాధవ పార్థివాః, 42 

మాధవా! అశ్వత్థామ, కృపుడు, కృత వర్మయు, త క్కి. నరాజు ఎ అందరును 

ఎర్రని తలపాగ అతో కొనవచ్చుచున్నారు. 

ఉష్ట్యపయు క్త మారూఢౌ భీష్మదోణా మహారథౌ, 
మయా సార్గం మహాబాహో ధార్తరా ష్ట్రంణ వా విభో. 48 

మహారథులగు భీష్మ ద్రోణులు నాతోడనో దుర్యోధనునితోడనో కలసి 
ఒంటెలు పూన్చిన బండి నెక్కి కానవచ్చిరి. 

అగ స్య శాస్తాం చ దిశం ప్రయాతాః స్మ జనార్దన, 

అచిరేణైవ కాలేన పా ప్స్యామో యమసాదనమ్. 44 
అగ స్తుడు శా సీంచినద గు దక్నిణదికు_నరు మేమందరము (పయాణము 

చేయుదుంటిమి. కొలదికాలములోనే మేమందరము యముని లోకమునకు చేరు 

కొందుము, 

అహం చాన్యే చ రాజానో యచ్చ తత్ కత మణ్లలమ్, 

గాట్జీవాగ్నిం (వవేజ్యామ ఇతి మె నాసి సంశయః. 45 

నేనును, రాజులును, తకి_స క్ష[తియుల సముదాయ మంతయును 

గాండీవము మలటలో బొచ్చెదము. ఇందు నాకు సంశయము లేదు. 

కృష్ణ ఉవాద కృష్ణు డిట్టు పలికెను. 

ఉపస్థి తవినా శేయం నూన మద్య వసు నరా, 

యథా హి మే వచః కర్ణ నోమైలి హృదయం తవ. 46 

కర్ణా! సీ హృదయము నా మూటను (గహింవకున్న ది. ఈ భూమికి నేడు 

ఇదిగో వినాశము దాపురించినది. 

సర్వేషాం తాత భూతానాం వినాశే పత్యుపస్థితే, 

అనయో నయస౦కాకో హృదయా న్నా సర్బతి. 47 ప 

బాబూ! (పాణు అన్నింటికి చావు దాపురించిన సమయమృున అవినీతి కూడ 

సీతివలె కన్చట్టుచు గుండెనుండి తొలగిపోవదు. 

కర్త ఉవాచ - కర్ణు డిట్టు పలికెను, 

అపి త్వాం కృష్ణ పశ్యామ బీ జీవనోఒస్మా న్మ వోరణాత్, 

సము త్రీర్ణా మహాబావో పీరక్ష కతవినాశనాత్. 48 

46. హృదయమ్ _ ఇది కర్తృపదము; నోపైఠి _ అంగీకరింసకున్న ఏ. 
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కృష్ణా! వీరులను క(త్రుంను. రూప్పుమాపు ఈ మహాయుద్ధమునుండి 

బయటపడి నిన్ను మరల చూతుమా ? 

అథవా సజ్ఞమః కృష్ణ స్వర్గ నో భవితా (ధ్రువమ్, 

తతేదానీం సమేష్యామః పునః సార్ధం త్వయాఒనఘ. 4&9 

లేదా కృష్ణా! స్వర
్గమున మనకు తప్పర కలయిర కలుగును, అం దిప్పటి 

వలె మరల నిన్ను మేమందరము కలియుదుము. 

సజ్ఞాయ ఉవాచ - సంజయు డిట్టు సను. 

విసరితః కేశవేన రథోవస్టా నీ 50 
జ 

న 

కర్ణు డిట్టు పలికి కృష్ణుని నిగియార గ్రాగిలించుకొని అతనికడ సెలవు 

గకొని రథమునుండి దిగెను, 

తతః స్వరథ మాస్థాయ జామ్బ్ఫూ నద ఏిభూషితమ్, 

సహాస్మాభి ర్నివవృతే రాధేయో ద్రీనమానసః. రి] 

పిదప రాధేయుడు దిగులు పడిన మనస్సుతో తన బంగారురథ మెక్కి. 

మాతోపాటు వెనుదిరిగెను. 

తతః శ్రీఘతరం ప్రాయాత్ కేశవః సహ సాత్యకిః, 

పున రుచ్చారయన్ వాణీం యాహి యాహీతి సారథిమ్, 52 

అంత కేశవుడు పది వద అనుచు సాూరగ్టిని హెచ్చరించుచు సాశ్యకితో 

పొటు బయలుదేరెను. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి ఇ /వద్యానవర ణి క కర్షోవని వాదే 

కృష్ణక ర్లసంబాదే రిచర్వారింశోద దికశ మోజ౬ధ్యాయః, 

ఇది శ్రీమహాభారత ము ఉద్యోగ వర్యమున భగవ 

విడదీయు |పయత్నమునందు క్రావ్షకరసం 
ళు నజ 

నూటనలువదిమూడవ అధ్యాయము. 

జక 



చతుశ్చత్వారింశద ధికశతత మాజఒ ధ్యాయః 

నూటనలుబదినాలుగవ అధ్యాయము 

విదురవారా మాకోర్ష్య ఖావినా యుద్ధడుష్పరిణా మేన న్యథధితొయాః 

కున్యా శ్చిరం విబార్య కర్ణనమీ'పే గమన మ్, 

విదురునినుండి వార్త విని జరు గబో వు యుద్ధము కీఢడునకు 

కుమిలిపోయిన కుంతి పెద్దయుం (బొద్దు చింతించి కర్పునికడ కరుగుట. 

వైశమ్పాయన ఉవాచ-వైశంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

ఆసిద్దానునయే కృష్ణే కురుభ్య ః పాజ్దవాన్ గతే, 

అభిగమ్య పృథాం కృతా శనైః శోద న్నివాబవీత్. 1 

కృష్ణుడు కౌరవృలయడ తన మంచిమాటలు ఫలింపక పాండనులకడ 

కరుగగా ఒకనాడు విదురుడు కుంతికొడకు వచ్చి విచారించుచు మెల్లగా నిట్లనెను, 

జానాసి మే జీవపుత్రి భావం నిత్య మవ్మిగహే, 

(కోళతో న చ గృహ్హీతే వచనం మే సుయోధనః, 2 

జీవపు తీ! కుంతీదేపీ: యుద్ధము కాకుండ చేయవలయునను నా భావము నీ 

వెరుగుదువు. ఆ దుర్యోధనుడు నేనెంత మొత్తుకున్నను నామాట వట్టించుకొన 
కున్నాడు, 

ఉపపన్నో హ్యసొ రాజా చేదిపాజ్చాల కేకయెః, 

భీమార్దునాభ్యాం కృష్లేన యుయుధానయమై రపి. లి 
ఉపప్లవ్యే నివిష్టోఒపి ధర్మమేవ యుధిష్షిరః, 

ధం య్ (9 

కాజ్జతే జ్ల్ఞాతిసొహోర్లాద్ బలవాన్ దుర్భలో యథా. 4 
ర్న జః ది & 

అసిద్ధానునయే.ఫలించని, మంచిమాటలు గలవాడు కాగా; 

జీవపు [శ్రీ _ (బచికియున్న కొడుకులు గలది, {6 nm 



ఈ రొజు యధిష్టిరుడు చేది పాంచాల, కేకయ రాజులతో, ఫీమార్చునులతో, 

కృష్ణునితో, సాత్యకితో, నకులసవాదేవులతో గూడి ఉపస్టవ్యమున బలముగల 

వాడ యుండియు జాతులయంద లి స్నేహమువలన, సత్తువలేని వానివలె ధర్మ 
శ sy 

మునే కొంశ్నించుచున్నాడు. 

రాజా తు ధృతరాష్టో 9౬ యం వయోవృద్ధో న కామ్యతి, 

మతః పు[తమదే నైవ విధర్మే పథి వర్తతే, ర్ 

ఇక ఈ రాజు ధృతరాష్ట్రుడన్ననో వయసు పైబడ్డ ముదుసలియయ్యును: 
కొడుకులున్న పొంగుతో ఒడ లెరుగక, అధర్మమార్గమున బోవుచున్నాడు. శాంతి 

కో రకున్నాడు. 

జయ దథస్య కర్ణస్య తథా దుణాసనస్య చ, 
మాం అ అది ఒక జి సౌబలస్య చ దుర్చుద్ధ్యా మిథో భేదః (ప్రవత్స్య సె. శ్ 

జయ్మదథుడు, కర్టుడు, దుళ్ళాసనుడు, శకుని అనువారల పొడుబుద్దినే 
పాటిగా ౭ బట్టి విడిప హోవృటకే “సిద్దపడుచున్నాడు. 

అధర్మేణ హి ధర్మిష్టం కృతం వై కార్య మీదృశమ్, 

యేషాం తేషా మయం ధర్మః సానుబన్హో భవిష్యతి. 7 

అధర్మముతో చేసిన ఇట్టి పాడుపని వారికి గొప్ప ధర్మముగనే కానవచ్చు 
చున్నది. వారి ధర్మము తొందరలో ఫలమునకు రాగలదు. 

7. యేషామ్ _ ఎవరికి; అధర్మేణ - అధర్మముతో కృతమపి . చేయబడిన 

దయ్యు; ఈ ఈద్భక మ్ _ ఇట్టి, వెకార్యమ్ _ వికారమును పుట్టించువని య 

వెరము; = పదునాలుగ వయేట మీరు రాజ్యము పొందుదురని చెప్పి 
యిప్పుడు అట్టు చేయకుండుట _ అనునది; ధర్మిష్టమ్ _ ధర్మయు క్ర కము 

గనే _ భాసించుచు న్నదో _ తేషామ్ _ అబ్జేవారి, అయం ధర్మః _ ఈ 
ధర్మము; సానుబ జనః _ సఫలము, భవిష్యతి - కొగలదు _ ధ్వార్త రాష్ట్ర9లు 
అధర్మ మును ధర్మముగా తలచుచున్నారు, అట్టి అధర్మ ఫ ఫలితమగు 
వినాళనమును కొలదికాలములోనే అనుభ వింతురని భావము. 
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[(కియమాణే బలాద్ధర్మే కురుభిః కోన సంజ్యరేత్, 

అసామ్నా కేశవే యాతే సముద్యోక్యని పొజ్ధవాః, న 

కౌరవులు బలాత్కాారముగా అధర్మమును ధర్మము చేయుదురేని ఎవ్వడు 

దుఃఖవడడు? కృష్ణుడు సామము ఫలింవక తిరిగిసోయెను. ఇక పొండవులు యుద్ధ 

మునకు సిద్ధపడుదురు, 

తతః కురూణా మనయో భవితా వీరనాశనః, 

చినయ న్న లభే నిదా మహఃసు చ నిశాను చ, 9 

ఆంతట కౌరవులకు వీరులందరు చచ్చు కీడు మూడును. దీనినే తలపోయు 

చున్న నాకు రేయింబ వళ్ళు ని ద్రవట్టకున్న ది, 

శుత్యా తు కుస్తీ తద్వాక్య మర్గకామేన భాషితమ్, 

సొ నిఃశ్వసనీ దుఃఖారా మనసా విమమర్శ హ. 10 

అందరకు హితము కోరు విదురు డిట్టు పలుకగా ఆ మాట విని కుంతి 

నిటూర్పులు పుచ్చుచు, లోలోవల కుమిలిపోవుదు నిట్లాలోచించెను. 

ధిగ సరం యత తే౬యం మహాన్ జాతీవధః కృతః, 

వ లే సరద చైవ యద్ధేఒస్మిన్ వై వరాభేవ 11 
ఛీ! థన మెంత నీచమెనది! దీనికొలకే గదా యింతగా బంధువుల వధ 

జరుగనున్నది. ఈ యుద్ధమున మేలుకోరువారికిని పరాభవము ఏర్పడును. 

పాణ్ణవా స్చేదిపాజ్బాలా యాదవాళ్చు సమాగతాః, 

భారత £ సవా యోత్స్య ని కిం ను దుఃఖ మతవరమ్. 12 

8. [కియమాణే బలాద్ధర్మే - నీఠినియమములు లేనివారు వరుల భార్యలతో 

రమించుచు ఇరువురప సంతోషము కలుగుదున్నడి కావున అట్టిది 

ధర్మమే యందురు. కాని అది శాస్త్రము ననుసరించి ధర్మము కాదు, 

అట్లే కౌరవులు పొంగపుంకు రాజ్య మీక చెవ్చు సాకులన్నియు పెకి 
ధర్మములుగా అనిపిఐచినను ధర్మములు కాజాలవని తాత్పర్యము. 

10, అర్గకామేన _ హితము కోరునట్టి; 

11. కృతః _ చేయబడినది _ ఇంకను జ్ఞాతివధము జరుగకున్నను నిశ్చయ 

ముగా జరుగును గనుక జరిగినట్టే యని భావము. 
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పాండవులు, చేదిరాజులు, హెంచాలురు, యాదవులు ఒక్క_టియై భరత 

కులము వారితో పోరుదురు. ఇంతకు మించిన దుఃఖ మేముండును? 

పశ్యే దోషం (ధ్రువం యుద్దే తథా ఒయుద్ధె పరాభవమ్, 

అధనస్య మృతం (శేయో న హి జ్ఞాతికయో జయః. 18 

యుద్ధమున నిక్క_ముగా దోషము కానవచ్చుచున్న ది. అట్లని యుద్ధము 

వలదన్నచో పరాభవము కలుగును. దరి|దునకు చావే మేలు. కాని జ్ఞాతులు 
చావగా నగునది గెలుపు కాదు. 

ఇతి మే చినయన్యా వై హృది దుఃఖం [పవ రతే. 

ఇట్టు తలచుకొనుచుండగా నా హృదయమున దుఃఖము నిండిపోవుచున్న ది" 
పితామహః శా ననవ ఆచార్యశ్చ యుధాం వతి. 14 

కరశ్చ ధా రరాష్టాంర్దం వరయని భయం మమ. 
" ఠి అను ట/ థి ఆలాత 

తాతయగు భీష్ముడు యుద్ధములలో నాయకుడగు [దోణాచార్యుడు, 
కర్పుడు, దుర్యోధనునికై ఫోరుచు నా భయమును మరింత 'పెంచుచున్నారు. 

నాచార్యః కామవాన్ శిమ్యె ర్లోంణో యుధ్యేత జాతుచిత్, 15 
పాబ్లవేష కథం హారం కుర్యా న్న చ పితామహః. 

(దోణాచార్యుడు ఎన్నటికిని గెలుపొందనే వలయునన్న కోరికతో శమ్య 
ఎతో పోరడు, తాఠ పాండవులయందు మెత్తని మనను పెట్టక యెట్టుండును? 

అయం త్వెకో వృథాదృష్టి ర్ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్మ లేః, . 16 

మోహానువ ర్రీ సతతం పాఫో ద్వేష్టి చ్ పాణ్ధవాన్ 

ఈ కర్గు డొక్కడు మాత్రము పనికిమాలిన తలపులతో దుష్టబుద్ధి యగు 
దుర్యోధనుని అజ్ఞానము వెంటబడి పోవుచున్నాడు. ఎప్పుడు పాపములే చేయును. 

మరియు పాండవులను ద్వేషించును, 

18... పశ్యే _ పశ్యామి _ ఆక్మనేపద ప్రయోగము ఆర్షము. అయుద్దే_యుద్ధము 
కానిచో. 

15. కామవాన్ -(జమించు) కో రికగలవాడై ; దుర్యోధనుని ఇచ్చకమున కై 

ఏదో యుద్ధముచేయును గాని గెలిచితీరవలయునన్న పట్టువలతో ఫోరడని. 
భావము; 
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మహత్యనర్హ నిర్బసీ బలవాంశ్చ విశేషతః, 17 
థి ఢి 

కరః సదా పాణవానాం తన్మే దహతి సంపతి. 
£9 టె 

పాండవులకు గొప్పకీడు కలుగ పలయునని పట్టుపట్టి యున్నాడు. మీదు 

మిక్కిలి బలవంతుడు. అది యిప్పుడు నన్ను కాల్చివేయుచున్న ది. 

ఆశంసే త్వద్య కరస్య మనో౭.హం పాణవాన్ ప్రతి 18 
mm © a 

(వసాదయితు మాసాద్య దర్శయనీ యథాతథమ్. 

నేడు నేను కర్ణుని మనస్సు పాండవుల యెడ [పసన్నమగుటత్రె ఏదో 

మార్గమున ఆతనికి కానబడి చెప్పుదును. 

తోషితో భగవాన్ యత దుర్వాసా మే వరం దదా, 19 

ఆహ్వానం మ న్రసంయు కం వసన్యాః పితృవేళ్మని, 

నేను తం|డి యింట నున్ననాడు సంతోషించిన దుర్వానుడను భగవానుడు 

నాకు మం[తపూర్వకముగా దేవతల నాహ్వానించుట యను వర మొసగాను, 

సాఒహ మనఃపురే రాజ్ఞః కు నిభో జపురస్కృతా, 20 

చినయనీ బహువిధం హృదయేన విదూయతా. 

కుందిభథోజమహారాజు అంకపురమున మన్నన లొందుచున్న నేను 

(తొక్కి సలాడుచున్న మనస్సుతో సపెక్కు_నిధముల చించించుచు నుంటిని. 

టీ బలాబలం చ మన్తాాణాం (వాహ్మణస్య చ వాగ్భలమ్, 21 

స్రీభావా దృాలభావాచ్చ చినయనీ పునః పునః. 

శ్రీని అగుటవలనను, పిన్నతనమువలనను మంతముబరు బలము 
కలదా? లేదా? (నాహ్మణుని వాక్కుబఏ మెట్లిగి? అను వానిని గురించి పలు 

యు 

విధముల చింతించుచుంటిని. 

ధాత్యా వి సబ్బ్దయా గుపా సభీజనవృతా తదా, లివి 

దోషం పరిహరన్నీ చ పితు శ్చార్మిత్యరక్షిణీ. 

నమ్మ కముగల దాది నన్ను కాపొడినది, సఖులు నన్ను (కమ్ముకొనిరి, 

తండ్రి కీర్తిని కాపాడుచు దోషము బయ ఏపడకుండ చూచుకొంటిని, 
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కథం న సుకృతం మే స్యా న్నా వరాధవతీ కథమ్, 28 

భవేయ మితి సంచి న్య బ్రాహ్మణం తం నమస్య చ, 

కౌతూహలాతు తం లబ్వా బాలిళ్యా దాచరం తదా, 

కన్యా సతీ దేవ మర్క_. మాసాదయ మహం తతః. 24 

నాకు పుణ్య మెట్టు కలుగదు? నేను తప్పుచేసినదాన నెట్టు కాకుందును? 

అని తలపోయుచు ఆ (బాహ్మణునకు నమస్కరించి ఏమగునో చూత మని 

ఆ మం[తమును పొంది పిల్లచేష్టగా దేవత నాహ్వానించితిని, కన్య నైన నేను 

దానివలన సూర్యుని రప్పించుకొంటిని, 

యో౬సొ కానీనగర్భో మే పతవత్ పరిరక్షేతః, 

కస్మాన్న కుర్యా ద్వచనం పథ్యం (భాతృహితం తథా. 25 

వాడే కానీనుడుగా నా కడుపున పుట్టిన యీ కర్ణుడు. కొడుకు వలెనే 

యిన్నాళ్ళ చూచుకొనుచుంటిని, అట్టివాడు నేను చెప్పెడు మేలుమాటను, తమ్ము 

లకు హితమైన దానిని ఏల చేయకుండును? 

ఇతి కుస్తీ వినిశ్చిత్య కార్యనిశ్చయ ము త్రమమ్, 

కార్యార్గ మభినిశ్చిత్య యయౌ భాగీరథీం (పతి. 26 

ఇట్టు కుంతి చేయదగిన మంచిపనిని గూర్చి ఆలోచించి, అది తప్పక 

చేయదగినవనిగా నిర్ణయించి గంగయొడ్డున కరిగెను. 

ఆత్మజస్య తత సస్య ఘృణినః సత్యసజ్లీనః, 

గజ్లాతీరే పృథా౬శొషీ ద్వేదాధ్యయననిఃస్వనమ్. 27 

దయగలవాడు, (పతిజ్ఞ తప్పనివాడు అగు తన కొడుకు గంగ యొడ్డున 
వేదము చదువుచున్న నాదమును కుంతి వినెను. 

24, ఆచరమ్ _ దేవత నాహ్వానించుటను, చేసితిని, ఆసాదయమ్ _ పొందితిని; 

25, పుతవత్ పరిరక్షితః _ వాడెక్కడ నున్నను “కొడుకు అనెడు మమ 
కారము తోడనే వాని యోగ కేమములు కాంక్షించితి నని భావము. దీనికి 
“కామం చ పరివాసితక' అని పాఠాంతరము, అప్పుడు చేతులార వదలు 
కొంటి నని అర్థము, 
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(ప్రొజ్ముఖ స్యోర్ష్యబాహోః సా పర్యతిష్టత పృష్టతః, 

జప్యావసానం కార్యార్థం ప్రతీక్షన్నీ తవస్వినీ, 28 

తూర్పునకు మొగముపెట్టి చేతులు పై కెత్తి నిలుచున్న కర్ణుని వెనుక 

వైపున నిలబడి ఆ దీనురాలు జపము ముగియుటను, తనపని నెరవేరుటను ఎదురు 

చూచుచు ఉండెను. 

అతిష్టత్ సూర్యతాపారా కర్ణ స్యో తరవాససి, 

కౌరవ్యవత్నీ వార్టియీ పద్మమాలేవ శుష్యతీ. 29 

సూర్యుని వేడిమికి రందిపోవుచు ఆ పాండుని పత్ని వృష్టివంళ మువారి అడు 

వడుచు తామరతీగవతె వాడిపోవుచు కర్ణుని ఊఉ త్రరీయపునీడలో నిలబడియుండెను. 

ఆపృష్టతాపా జ్జప్వా స పరివృత్య యత్యవతః, 

దృష్ట్యా కునీ ముపొతిష్ట దఖివాద్య కృతాజ్ఞాలిః. 80 

(వతనిస్టగల ఆ కర్టుడు వెన్ను వేడియెక్కువరకు జపముచేసి వెనుదిరిగి 

కుంతిని చూచి చేతులు మోడ్చి (మొక్కి సిలుచుండెను. 

యథాన్యాయం మహాతేజా మానీ ధర్మభృతాం వరః, 

ఉత్స్మయన్ (పణతః ప్రాహ కున్రీం వైకరనో వృషః. . 81 

గొప్ప తేజస్సు, అభిమానము గలవాడు, ధర్మమును పాొటించువారిలో 
ఉత్తముడు నగు కరుడు న్యాయము ననుసరించి అమెకు నమస్కరించి ఆశ్చర్య 

పడుదు నిట్లు సధికిను. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానపర్వణి కు న్లీక ర్షసమాగమే 

చతుశ్చత్వారింళద ధికళ తత మో౭౬ధ్యాయః, 

ఇది (క్రీమహాభారతము ఉద్యోగవర్వమున భగవద్యానవర్యమున 

కుం తీకర్లుల కలయిక గల నూటనలుబదినాల్లవ అధ్యాయము. 

న 0 fre 

80. ఆ షతాపాత్ - వెన్నుభాగము వేడి యెక్కువరకు అనగా _ సూర్యుడు 

వీపు వైపునకు వచ్చువరకు _ అపరాహ్హమువరరు _- అని భావము, 

వైకర్తనః _ వికరునుని -_ సూర్యుని _ కొడుకు; వృషః _ కర్గుడు; 

29. ఉఊత్తరవాససి - ఉ తరీయవస్రపు నీడయందు. 
ప 

81. 



పజ్బుచత్వారింశ ద ధిక శ తత మో ఒధ్యాయః 

నూటనలుబదియైదవ అధ్యాయము 

కున్వాః కర్ణం (ప్రీతి త్వం "మే పుతోజసీతి 

నివేద్య పొణ్బవపక్షే సమ్మిలితు మా|గహః, 

కుంతి కర్టునితో నీవు నొకొడుక వని తెలిపి 

పొండవృలతో కోలియుమని నిర్భంధించుట. 

కర్ణ ఉవాచ - కర్ణు డిట్టు పలికెను. 

రాధేయోఒహ మాధిరథిః కర స్యా మధివాదయే, 

(పాపా కిమర్థం భవతీ బూహి కిం కరవాణి తే. 1 

రాధ కొడుకను, అధిరథుని పుుతుడను కర్ణుడను సీర్చు (మొక్కుచున్నాను,. 

పూజ్యురాలా ! ఏమిపని శై వచ్చితివి ? నీకు నేనేమి చేణువలయునో తెలుపుము. 

కున్యువాచ = కుంతి యిట్టు పలికెను, 

- కాన్లేయ స్వం న రాధేయో న తవాధిరథః పితా, 
నాసి సూతకులే జాతః కర్ణ తద్విద్ధి మే వచః. 2 

కర్ణా! నీవు కుంతి కుమారుడనవ్స. రాధకొడుకవు కావు. నీ తండి అధి 
రథుడు కాడు. నీవు సూతకులమున పుట్టి నవాడవు కొవు. నా మాట వినుము, 

కానీన స్యం మయా జాతః పూర్వజః 'కుక్న్షి ణా ధృతః, 
4“ జ్య 9 అ కు నిరాజస్య భవనే పార స్యమసి పతక, 8 

నాయనా! నేను కన్యగా నున్నపుడు నీవు నాకు కుంతిభోజు నింట పుట్టితివి. 
నిన్ను కడుపున పెట్టుకొని మోసిలిని. నీవు వృథకుమారుడవురా! 

1, _ అధిరథిః. ఆధిరథుడను వాని కొడుకు; భవతీ _ పూజ్యురాలు _ నీవు. 
అని భావము, 
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(పకాశకర్మా తపనో యూోఒయం దేవో విరోచనః, 
. A జల నశ నళ అజీజన తాం మయ్యె ష కర్ణ శ స్రభృతాం వరమ్. 4 

కర్ణా! లోకములకు వెలుగునిచ్చు ఈ సూర్యదేవుడు ఆయుధధారులలో 

(శేష్పుడ వగు నిన్ను నాయందు కనెను. 

5 fr ae అల ర వి, 4 జాత _స్వ్వమసి దుర్ధర్ష మయా పుత్ర పితు ర్భహే, ర్ 

సీవు నా తం[డియింట కుండలములతో కవచములతో దేవగ ర్భుడవై 

మహాళోభతో వెలుగొందుచు నాకు ప్పటితివె. . 
యు 

ఒర ఇ అర్లీ అ వం అ జ 4వ 
స త్వం భాత్యూ నసంబుద్ధ్య మోహో ద్యదువ సువ సు, 

ఇడ సవ అల ఇటీ జ ధా ర్తరాష్ట్రా న్న తద్యు కం తయి పత విశేషతః, 8 

అట్టి నీవు నీ తమ్ములను ఎరుగక మోహమువలన ధృతరాష్ట్ర9ని కుమారు 

లను కొలుచుచున్నావు, కొడుకా! సీకిది వొత్తుగా తగని వని. 

f wy MS మై మ ఎతద్ధర్మఫలం పుత్ర నరాణాం ధర్మనిశ్చయి, 

యతుష్య న్యస్య పితరో మాతా చాప్యేకదర్శినీ. 7 

కుమారా! కొడుకుమీదనే |పొణములు నిలుపుకొన్న తల్లిని, తం(డ్రితాత 

లను సంతోష పెటుటయే ధర్మ నిర యవిషయమున ధర్మ ఫలము, 
న! wh ఖు 

అర్జునే నార్జితాం పూర్వం హృతాం లోథా దసాధుభిః, 

ఆచ్చిద్య ధార్తరాష్రఖ్యో భుజ్జ్ఞ్య య ధిష్టిరీం యమ్. 8 

మునుపు అర్జునుడు సంఎ*టించినపి దుష్టులగు వృతరాష్ట్ర కుమారులు “పేరా 

సతో కొల్లగొట్టినది యగు ఫర్మ రాము సంపదను మరల సాథించి అనుభవింపుము, 

అద్య పళ్యని కురవః క రార్డునసమాగమము, 
ర బిటి 

సౌ భ్యాలేణ సమాలక్య సంనమనా మసాధవః, 9 

ర్, దేవగర్భః = దేవలొజిలికి చెందిన సూర్యుని వీజమువలన పుట్టినవాడ 

వని తాత్సర్యము. 

7 వీకదర్శినీ _ ఒక్కొనినే _ కొత్రురునే _ సే ్నవాముతో చూచినది, 
గంప ps లో ళ్ 

సంసమనొయి _ (కుంగెపు దురు fru. 
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నేడు అన్నదమ్ముల (పేమతో కర్తార్హునులు పొందిన కలయికను కౌర 

వులు చూతురు. అడి గాంచి దుష్టులు కుంగిపోవుదురుగాక! 

కర్గార్దునౌ వై థభవేతాం యథా రామజనార్దనౌా, 
ae) pp] 

అసాధ్యం కింను లోకే స్యా ద్యువయోః సహితాత్మనోః. 10 

మనసులు కలిసిన కర్ణార్టునులు మీరిద్దరు బలరామకృష్ణులవలె “పెంపొం 
దితిరేని మీకు లోకమున సాధింపరాని దేముండును? 

/ శి అన గ్ కం కర్ణ శోభిష్య సే నూనం పజ్బుఖి (రృాతృభి రతః, 

దేవెః పరివృతో (బహ్మా వేద్యా మివ మహాధ్యరే. [1 
వల 

4 గొప్ప యజ్ఞమున వేదికపై దేవతలు కొలిచియన్న (బవ్మావలె నీవు 
అయిదుగురు తమ్ములతో కూడి, కరా! తప్పక కోభిలుదువు. 

ళా (se 

wt ¢ ను దం రు ద చు ఉపపన్నో గుణై సర్వై రని (శీప్పేషు బన్గుమ, 

సూతపు|త్రేతి మా శబ్దః పార్థ సమసి వీర్య వాన్. 12 

మంచి గుణములన్నియు గలవాడవు. మొదటి కుమారుడవు. పేరెన్నిక 

గన్న చుట్టములలో నీకు సూతపు్య[తుడను పేరు రాకుండు గాక : నీవు పృథ 

కుమారుడవు. గొప్పశ క్తి గలవాడవు, 

ఇతి (క్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్యణి భగవద్యానవర్యణి 

పల్చాచత్వారింశద ధికళశతత మో౬ధ్యాయః, 

ఇది (క్రీమహాభారతము ఉద్యోగ పర్యమున భగవద్యానవర మున 

కుంతీక రుల సమావేశముగల నూటనలుబదియెదవ అధ్యాయము. 

నం అ 

10. భవేతామ్ _ పెంహొందితిరేని; ; సహితాత్మన్ రోః-.మనసులు కలసినవారె ; 

18. మా. మా భూత్ _ కలుగకుండుగాక _ "సూతుని కొడుకు, ఆనుమాట 

లోకమున కలుగకుండుగాక యని భావము, 
§ | 
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నూటనలుబదియారన అధ్యాయము 

కర్ణస్య కున్తీం (ప్రత్యుత్తర మర్దునం విహాయ అన్యం శ్చతుర 8 

పాబ్దవాన్ న హనిష్యామీతి ప్రతిజ్ఞా చ, 

కరుడు కుంతికి బదులుచెప్సుట, అర్జునుడు కొక తక్కిన నలువురు 

పొండవులను చంపనని మాటయిచ్చుట. 

వై శమ్చాయన ఉవాచ-వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

తతః సూర్యా న్నిశ్చరితాం కర్ణః శుశావ భార తీమ్, 

దురత్యయాం (పణయినీం పితృవద్భాస్క_రేరితామ్. 1 

అంత సూర్యునినుండి వెలువడినదియు, దాటరానిదియు, (పేమతో నిండి 

నదియు, తం(డివలె బుజ్జగించుచు సూర్యుడు వలికినదియు నగు వాక్యము 

కర్టునకు వినబడెను. 

సత్య మాహ వృథా వాక్యం కర్ణ మాతృవచః కురు, 

(శ్రేయ స్తే స్యా న్నరవ్యాఘ సర్వ మాచరత సథా. బి 

కర్ణా! వురుషవరా! కుంతి నిజమాడెను, తల్లి చెప్పినట్లు చేయుము. ఆమె 

చెప్పినట్టు అంతయు చేసినచో నీకు మేలగును. 

వై శమ్చాయన ఉవాచ-వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

ఏవ ముక్షస్య మృాతా చ స్వయం ప్మితా చ భానునా, 

చచాల నైవ కర్ణస్య మతిః సత్యధృతే సదా, లి 

ఇట్లు తల్లియు స్వయముగా తం డియెన సూర్యుడును చెప్పినను సత్యమున 
య ల్ని. (వన 

పట్టుగల కరుని మది కదంసే లీడు. 
ణు 
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కర్ణ ఉవాచ -కర్టు డిట్లు పలికెను. 

జ న బైత చృగిద్ధధే వాక్యం క్ష(తియే భాషితం త్వయా, 

ధర్మద్యారం యమైతత్ స్యాన్ని యోగకరణం తవ. 4 

ఓ క్ష [తియకాంతా! సీ వాకిన మాట నేను మనసున పెట్టను,సీవు చెప్పినట్లు 

చేయుట నాకు ధర్మము జారిపోవృు దారి యగును. 

అకరో న్మయి యత్ పావం భవతీ సుమహాత్యయమ్, 

అపాకీర్లోఒస్మి యన్మాత స్తద్యళః కీ రినాశనమ్. ర్ 
టా ఆవాల బుజాన 

పూజ్యులారా: సీవు నాయందు చేసిన పావము మిక్కి-లి ఘోర మైనది, తల్లీ! 

నన్ను దిక్కుమాలినవానిగా చేసివై చితివి. అది యశస్సును కీర్తిని చంపివైచు 

నటిది. 
తో 

అహం చేత్ క్ష్యతియో జాతో న (పావః క్షతసత్కి యామ్, 

త్వత్కృళే కింను పాపీయః శ్యతుః కుర్యా న్మమాహితమ్. సై 

నేను కతియుడనై పుట్టియున్నచో నాకు క్షతియ సంస్కారము జరుగ 

లేదు కదా! నీవలన కలిగిన యీ కీడుకంచె మించిన దానిని ఏ శత్రువు నాకు 

చేయజాలును? 

నన 

4. న శద్దధే _ చేయవలసినవనిగా నేను తలనీయను. ధర్మద్వారమ్ - 

ధర్మము జారిపోవు దార; తవ-సీ; నియోగకరణమ్ -అజ్ఞను పాటించుట. 

త్య - 

కలది. నీవు చేసిన వనివలన నాకు క్ష్యతియజాతిత్వము నశించుట యను 

ఘోరకష్టము కలిగినదని భావము; చుళః _మహాత్ముడను ఖ్యాతి; కీర్తిః- 

అట్టి ఖ్యాతిని సత్పురుషులు కొనియాడుట;అపాకీర్ణః_వదలి పెట్టబడినవాడు; 

6. త్యత తే -నీ నుఖముకొరకు. కస్యకు అయిన గర్భము లోకము 

తెలియకుండుగాక అను కారణమున నీవు నాకు క్షతియసంస్కార ము 

కావింపక పోతివి.అట్టి సీకంచె మించిన శ|తు వెవరు? దీనికం టె మిగిలిన 

కీడు నాకెట్టిచి?ఇంతకు మించిన పాపము నాకు చేయగలవా శెవడుండును: 

అని శోకతాల్సర్యము. ( 
భి లి 
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డ్రియాకాలే త్వన్నుకోళ మకృత్వా త్యమిమం మమ, 
హీనసంస్కారసమయ మద్య మాం సనుచూచుదః. నం! 

క్ 
సంస్కార కాలమున నాయందు ఇవ్పటి దయ తలవవైతిఎ,. హా, 

సంస్కారము పొందిన నన్నీ నాడు సీపనికై (పేరణ చేయుచున్నావు 

న వై మమ హితం పూర్ణం మాతృవచ్చేష్టితం త్వయా, 

సా మాం సంబోధయస్యద్య కేవలాత్మ పాత షిణీ, 8 

నిజముగా నీవాడు తల్తివలె నాయందు హిత మొనరింపలేదు. నేడు 

శేవలము సీ మేలు కోరుకొ నుచు నాకు జో ధ చేయుచున్నావు. 

కృషేన సహితాత్ కోవై న వ్యథేత ధనజ్టాయాత్, 

కోఒద్య భీతం న మాం విద్యాత్ పార్థానాం సమితిం గతమ్. 9 

కృష్ణునితో కూడిన ధనంజయు నీవలన వ్యథ నందసివు డెవ్వడు? కుంతి 

కొడుకులతో పోరవచ్చినవేళ నేను అటువైపు చేరినచీ నన్ను పిరికివా డన 
కుందురా? 

అ[భాతా విదితః పూర్వం యుద్దకాలే (పకాశిత౩, 

పొజ్ధవాన్ యది గచ్చామి కిం మాం క్షతం వదిష్యతి. 10 

మునుపు నాకు తమ్ములు తేరని లోడ మెరుగును. ఇప్పుడు యుద్ధకాలమున 

తమ్ము లున్నట్లు వెల్లడి చేసికొని నేను పొండవులతో కలసినచో నన్ను త [తియ 

డందురా ౫ 

సర్వకామైః సంవిభ కః పూజితశ్చ యథాసు ఖమ్, 

అహం వై ధార్తరామ్టాంణాం కుర్యాం తదఫలం కథమ్. 1 

ధృతరాష్ట్ర సరన కొడ్చురులు నన్ను భా మనుఖఏంచు నుఖము అన్నింటిలో 

భాగ స్వామిని చేసిరి. నన న్ను సుఖము చెడకుండ మన్నించిరి. దాని నెట్టు నిషృృల 
మొనర్హును ? 

7. [కియాకాలే ల ష (తియులరు ఉచితమగు సంసా రము చేయవంసినవేళ; 

అను(కోశమ్ - దయను. సమచూచుదః - వనికై (_పేరణ చేసితివి; 

SMB.88 (1 



514 శ్రీ మహాభారతము 

ఉపనహ్య పరై ర్వైరం యే మాం నిత్య ముపాసతే, 

నమస్కుర్వని చ సదా వసవో వాసవం యథా. 12 

ఆ ధృతరాష్ట్రసుతులు పరులతో వైరము పెట్టుకొని నన్ను (వతిక్షణము 

కొలుచుచున్నారు. వసువులు దేవేం[దునకువలె ఎల్లవేళల నాకు (మొక్కుచున్నారు. 

మమ |పాణేన యే శత్రూన్ శకాః వతిసమాసితుమ్, 

మన్య నే తే కథం తేషా మహం భిన్ధ్యాం మనోరథమ్. 18 

నా బలముతో వారు శతువులను గెలువగలమసి తలపోయుచున్నారు. 

అట్టి వారి కోరికను నేనెట్టు (త్రుంచివేయగలను : 

మయా ప్రవేన సజ్ఞా9మం తితీర్ష ని దురత్యయమ్, 

అపారే పాఠకామా యే త్యజేయం తానహం కథమ్. 14 

నేను తెప్పగా దాజఓరాని యుద్ధమును దాటగోరుచున్నారు. ఒడ్డు దొరకని 

దశలో ఒడ్డుకు చేరగోరు వారిని నేనెట్టు వదలివై తును 2 

అయం హి కాలః సంపాప్తో ధా ర్రరాష్టో9వజీవినామ్, 

ని ర్వేష్టవ్యం మయా త్మత్ర [పాణా నవరిరక్షతా. 15 

దుర్యోధనుని ఉప్పు తిని (బదుకువారికి ఇదిగో తగిన సమయ మాసన్న 

మైనది. అందు నేను (పాణములను కూడ లెక క్క_చేయక అప్పు తీర్చుకొన 

వలయును, 

కృతార్గాః సుభృతా యే హి కృత్యకాలే హ్యువసితే, 
థి ® 

అనవేక్య కృతం పాపా వికుర్వ న్యనవసితాః, 16 
ఫు 

12. ఉపనవ్యా - కట్టి _ గట్టిగా పక్టుకౌని యని భావము; 

18, (పాణేన _ బలముళో; 'వతిసమ రాసితుమ్ . గెలుచుటకు; 

14. దురత్యయమ్ _ దాటరాని; పారకామాః - ఒడ్డు నకు చేరగోరువారు _ 

నేనిప్పుడు మీ వైపునకు వచ్చినచో వారు నడిసము[దమున దిక్కులేక 

ముని గిపోవుదుర ని భావము; 

15, నిర్వెష్టవ్యమ్ - వారు పెట్టిన అన్న మునకు బుణము తీర్చుకొనవలయునని 

భావము, 

68 
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రా జకిల్చిషిణాం తేషాం భ రృపిణ్ఞాపహారిణామ్, 

నైవాయం న పరో లోకో విద్యతే పావకర్మణామ్. 17 

రొజువలన మేలు పొంది తగిన నమయము వచ్చినపుడు ఫొందిన మేలు 

గుర్తింపక యిటు నటు ఊగులాడుచు సీచకార్యము లాచరించు పాపులకు, రాజ, 

(దోహులకు, (ప్రభువు కూడు కొబ్లగొట్టువారికి, పావకర్ములకు ఈ లోకము గాని 

పరలోకము గాని లేదు, 

ధృతరాష్ట్రస్య పృుతాణా మర్థ యోత్స్యామి తేసు సుతై 8 

బలం చ శ క్రిం చాస్టాయ నవై త్వయ్యనృతం వదే. 18 

నా బలమును శక్తిని కూడగట్టుకొని ధృతరాష్ట్ర్రని కొడుకులకై సీ కొడు ' 

కులతో పోరెదను. నీతో కల్పలాడ వాలను. 

శి 

ఆనృశంస్య ముథో వృత తం రక్షన్ సత్పురుబచితమ్, 

అతోఒర్గకర మస్యేత న్న కరోమ మ్యద్య తే లే వచః. 19 

సత్ప్సరుమలప తగిన |కూరము కాని నడవడిని కాపొడుచు, నీవు చెప్పినది 

నాకు (పయోజనమును కూర్చునదై న నను, నీ మాటను పొటింవజాలను. 

న చ తేఒజయం సమారమ్మో వ మయి మోఘా భవిష్యతి, 

వధ్యాన్ విషహ్యాన్ సజ్లా)మే న హనిష్యామి తే సుతాన్. 20 

యుధిష్టిర౦ చ భీమం చ యమౌ చై వార్డునా దృళే, 

అర్జునేన సమం యుద్ధ మపి యౌధిష్టిరె బలే. బ్ర] 

కాని నా విషయమున నీ యీ (పయత్నము వ్యర్థము కారాదు. ధర్మ 

రాజు, భీముడు, ఏ వలలు యుద్ధమున నారు చంవదగినవా రయ్యును చంపుటకు 

దొరకినపుడు వారిని చంవను, "అర్జునుని మా(తము పదలను. ధర్మరాజు సేనలో 

నాకు దీరైన యుద్ధము అనుర్జునితోడి 

19. ఆనృశంస్యమ్ = (కూరముకానితనము. అర్ధ కారమ్, అపి . (వయోజ 

నము కూర్చునదై నను, 

20. వధ్యాన్ _ చంవదగినవారిని; విషవ్వోన్ _ చేణికి_నపుడు చంపుటకు 

వీలై నవారిని; 

వి, యొధిష్టిరే య యుధివ్గీరు నికి సంబంధించిన, 
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అర్జునం హి నిహత్యాజౌ సం్మప్రాపం స్యాత్ ఫలం మయా, 

యశసా చాపి యుజ్యేయం నిహతః సవ్యసాచినా. 22 

యుద్ధమున అర్జునుని చంపినచో నాకు ఫలము సిద్ధించిన ట్రే. కాక సవ్య 

సాచిచేత చత్తునేని కీర్తి దక్కును. 

న తే జాతు న శిష్య ని పుత్రాః పజ్బు యశస్విని, 

నిరర్జునాః సకర్ణా వా సార్జునా వా హతే మయి. 28 

యశస్వినీ ! అర్జనుడు చావగా కర్ణునికో పాటు అయిదుగురో, నేను 

చావగా అర్జునునితో పాటు అయిదుగురో కొడుకులు మాతమే నీకు ఎన్నటికైన 

మిగులుదురు. 

ఇతి కర్ణవచః (శుత్వా కు నీ దుఃథాత్ (పవేపతీ, 

ఉవాచ ప్వుత మాశ్లిష్య కర్ణం ధైర్యా దకమ్పనమ్, 24 

ఆ మాట విని ధైెర్యమునుండి సడలకున్న కర్ణుని కౌగిలించుకొని దుఃఖ 

ముతో ఊగిపోవుచున్న కుంఠి యిట్లు పలికెను, 

ఏవం వై భావ్య మేతేన క్షయం యాస్య ని కౌరవాః, 

యథా త్వం భాషసే కర్ణ దె వం తు బలవ తరమ్. 25 

-. కర్ణా! నీవు పలికిన పై కానిమ్ము. . దనితో కౌరవులు నశింతురు. దైవము 

బలవ త్తర “మైనది గదా! 

త్యయా చతుర్జాం (థాత్తూణా మభయం శృతుకర్శన, 

దతం తత్ |ప్రతిజానీహి సంగర్మపతిమోచనమ్. 26 

యుద్ధమున నీ చేతికి దొరికినపుడు వదలివైతునని నీ నలుగురు తమ్ములకు 

అభయ మొసగితివి. దొనిని మరువకుము. 

అనామయం స్వస్తి చేతి వృథాఒథో కర్ణ మ్మబవీత్, 

తాం కర్ణో౬థ నరుకు తత స్తా అగరు! వర 27 

2౨, న షః 
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ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగవర్వణి భగవద్యానవర్యణి 

కు న్తీకర్ణసమాగమే షట్బత్వారింళద ధికళతత మో౬ధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున భ గవద్యానపర్వమున 

కుంతీకర్ణుల కలయిక కల నూటనలువదియారవ అధ్యాయము. 

* ధర్మాధర్మా న త్యజతో ధర్మాధ ర్మైకసం[ భయా, 

(పార్ధితా వపీ పి_తాద్వ్యైః కర్ణదుర్యోధనావివ. 

ధర్మమునో అధర్మమునో _ ఒకదానిని అంటి పెట్టుకొన్న వారు 

తం(డి మొదలగువారు చేడుకొన్నను కర్ణదుర్యోధనులవలె ధర్మమును 

గాని, అధర్మ మును గాని వదలిపెట్టరు' -ఆని యీ కథాథాగము 

మొత్తమునకు తాత్సర్యము. 



స ప్రచత్వారింశ ద ధిక శ తత మో ఒ ధ్యాయః, 

నూటనలుబదియేడవ అధ్యాయము, 

యుధిష్టిరేణ పృ'ష్లేన శ్రీ కృ'షేన కొరవనభాయా ముక్తానాం 

ఖీష్మవచనొనాం [శవణమ్. 

యుధిష్టిరు డడుగగా (శ్రీకృష్ణుడు కౌరవనభలో పలికిన 
భీష్ముని మాటలను వినిపించుట. 

వైశమ్చాయన ఉవాచ _ వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

అగమ్య హో సినపురా దువప్టవ్య మరిందమః, 

పాజ్జవానా౦ యథావృ త్రం కేశవః సర్వ ము క్రవాన్. 1 

హ సినాపుర మునుండి ఉపప్టవ్యమునకు తిరిగివచ్చి (శ్రీకృష్ణుడు పొండ 

వులకు జరిగినదంతయు వివరించెను. 

సంభాష్య సుచిరం కాలం మ న్ఫయిత్వా పునః పునః, 

స్వమేవ భవనం శౌరి ర్వి శ్రామార్థం జగామ హ, ల్లి 

చాలసేపు ముచ్చటలాడి వెళ్ళివత్తునని మరల సురల వలికి అలసత తీర్చు 

కొనుటకై కృష్ణుడు తన భవనమున కరిగెను. 

విసృజ్య సర్వా న్నృృపతీన్ విరాటప్రముఖాం సదా, 

పొణ్డవా (భాతరః వలా భానా వ స్తంగతే సతి, ప్రి 

సన్యా ముపాస్య ధ్యాయ న సమేవ గతమానసాః, 

ఆనాయ్య కృష్ణం దాళార్హ్యం పున ర్మ మమ నయన్. 4 

విరాటుడు మొదలగు రాజుల నందరను వారి వారి నెలవులకు పంపి పాండు 

కుమారు లెనుగురు సూర్యు డ సమించుచుండ గా సంధ్య నుపాసించి కృష్ణునే తల 

పోయుచు, మనస్సుఐ నతని యందే చేర్చి అతనిని పిలిపించి మరల నిట్లు మంత 
నము లాడజొచ్చిరి, . 
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యుధిష్టిర ఉవాచ యుధిష్టిరు డిట్టు పలికెను, 

త్వయా నాగపురం గత్వా సభాయాం ధృతరాష్ట జః, 

కిము క్రః పుఖ్లరీకాక్ష తన్నః శంసితు మర్ష సి. ర్ 

పుండరీకాజా ! నీవు హస్తినాపురమున కరిగి సభలో ధుర్యోధనునితో 

నేమి పలికితివి. దానిని మాకు చెప్పదగును. 

వాసుదేవ ఉవాచ- వాసుదేవు డిట్టు వలికెను. 

మయా నాగపురం గత్వా సభాయాం ధృతరాష్ట్రజః, 

తథ్యం పథ్యం హితం చోకోనచ గృషహ్ణోతి దుర్మతిః. 6 

నేను హస్తినాపురమున కరిగి నిండుసభలో ఆ దుర్యోధనునకు ఉన్న 
మాటను, న్యాయము తప్పని దానిని, రెండు వైపులకు మేలైన దానిని పలికితిని. 

ఆ దుష్టున కది తల కెక్కలేదు. 

యుధిష్టిర ఉవాచ- ధర్మరా జిట్టనెను. 

తసి న్ఫుత్సథ మావన్నే కురువృద్దః పితామహః, 

కిము కవాన్ హృషీ కేళ దుర్యోధన మమర్షణమ్. 7 

వాడు చెడుదారి బట్టుచుండగా కౌర వులతో పెద్దవాడు, తాత కోవముతో 

చిరచిరలాడు దుర్యోధనునితో ఏమి పలికెను? 

ఆచార్యో వా మహాభాగ భారద్యాజః కిమ[బవీక్, 

పితా వా ధృతరాష్ట్ర స్తం గాన్దారీ వా కి మ్మబవీత్, 8 

దోణాచార్యు డేమి ఫలికెను? తండ్రి ధృతరాష్ట్ర డేమనెను? తల్లి గాంధారి 

ఏమి చెప్పెను? 

పితా యవీయా నస్మాకం తతా ధర్మ విదాం వరః, 

ధ 
రు 

మా పిసతం|[డి, ధర్మమెరిగిన వారిలో (శేమ్లుడు, కొడుకులను గూర్చిన 

దుఃఖముతో కుమిలిపోవుచుండువాడు విదురుడు దురో౭ధనున కేమి బోధించెను? 

నాగపురమ్ _ వా స్రినాపురమునకు; 

వథ్యమ్ _ న్యాయముతో కూడినది; హితమ్ - రెండువెపుల వారికి మేలు 
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౦ చ సర్వే నృవతయః సభాయాం యే సమాసతే, 

కవరు యథాతత్వం తృద్బూహి త్యం జనార్దన. 10 

మరియు సభలో నున్న రాజు ందరు ఉన్నదున్నట్లు ఏమి పలికిరి? 

జనార్దనా! దానిని మాకు చెప్పుము. 

ఊఉ కవాన్ హి భవాన్ సర్వం వచనం కురుముఖ్యయోః, 

ధార్తరాష్ట్రస్య తేషాం హి వచనం కురుసంసది. 11 
కామలో భాభి భూ తస్య మన్షస్య (పాజ్జమానినః, 

అ్యపియం హృదయె మహ్యం తన్న తిష్టతి కేశవ. 12 

భీమ్మడు, ధృతరాష్ట్రడు, ఇంకను తక్కిన రాజులు, నీవును నా కొటుకె 
కొరవసభలో పలికిన పలుకెల్ల అ(పియమై కామముతో, లోభముతో కన్ను 
గానని బుద్ధిహీనుడు, గొష  తెలివీగ లవాడ నని అనుకొనువాడు అగు దుర్యోధనుని 
హృదయమున నిలువదు. 

తేషాం వాక్యాని గోవిన్ల (శోతు మిచ్చామ్యహం విభో, 
యథా చ నాభివద్యేత కాల సాత తథా కురు, 
భవాన్ హి నో గతిః కృష్ణ భవాన్నాథో భవాన్ గురుః, 18 

' విందా! (ప్రభూ! వారి వాక్యములు వినవలతును. కాలము మీరిపోకుండ 
కేడవలని ఆం యుము. కృష్ణా! నీవే మాకు గతిని. నీవే మాకు నాధుడవు. నీవే 

వ 

వాసుదేవ ఉవాచ _ వాసుదేవు డిట్టు పలికెను. 
శృణు రాజన్ యథావాక్థ ముకో రాజా సుయోధనః, 
ముద్దే కురూణాం రాజిని సభాయాం తన్ని బోధ మె. 14 

£1. 12 - కురుముఖ్యయోః _ ఎప ధృతరాష్ట్రల యొక్కయు, తేషాం చ . 
ఆ రాజులయొక్కయు, వచనమ్ _ పలుకు, యత్ _ వీది; భవాన్ _ నీవు; 
ఉక్తవాన్ _ పలీకితివో, మహాన్ - నాకొఅకు అయిన; తత్ సర్వమ్ _ 
అది యంతయు; అ|పియమ్ _ [పియముకా నిదై;ధా _ర్తరాష్ట్రస్య -దుర్యో 
థనుని; ; హృద “యే _ పవృదయమున; న తిష్టతి - నిలువదు _ అని అన్వ 
నన 
న. 

18, ¥ ఆభిపద్యేత - మించిఫోవదు; నః _ మాయొక్క; 



భగ వద్యానవర్వము రం] 

రాజ్రేం[దా! కౌరవుల నిండుసభలో నుమోధనునరు బోధించిన వాక్య 

మెట్టిదో వినుము. 

మయా విళావితే వాక్యే జవోస ధృతరాష్ట్రజః, 
యట 

అధ ఫీష్మః సుసం|కుద్ధ ఇదం వచన మబవీత్. 15 

నేను వినిపించిన వాక్యములను విని దుర్యోధనుడు పెద్దగా నవ్వెను. 

దానితో మిక్కిలి కోపించిన థీమ్మ డిట్లు వలికెను, 
& య 

దుర్యోధన నిబోధేదం కులార్భే యదృం౨పీమి తే, 
తచ్చుత్వా రాజశార్షూల స్వకులస్య హితం రురు, 16 

దుర్యోధనా! రా జళార్టూలా! ఈ రులమును కొపాడుటకె పలుకుచున్న 

నా మాట వినుము, విని కులమునకు మేలైన విధముగా అచరింపుము, 

మమ తాత పితా రాజన్ శా నను ర్లోకవ్మిళుతః, 

తస్యాహ మేక ఏవాసం పు[తః పుతవతాం వరః, 17 

నాయనా! మా తండి శంతనుమహోరాజు లోకమున (పసిద్ధి నొందిన 

వాడు. ఆయనకు నే నొార్యుడనే పుత్రుతనై యుంటిని, ప్యుతవంతులు నన్ను 
(శీసుడని భావించిరి. 

a 

తస్య బుద్ది సముత్సన్నా ద్వితీయః స్యాత్ కథం సుతః, 

ఏక్రప్తుత మప్పుతం వై |ప్రవదని మనీషిణః, 18 

అతనికి మరిదషుళ కొడు కెట్లు గోబుగునా. అను అలోచన బయలుదేరెను. 

ఏలయన కాస్తే త్రలు ఓక్క. పుతుడుగల తండిని స్తుతులు లేనివాశనియే, 

యందురట! 

న చోచ్చేదం రులం యాయా ద్వి సీ ర్యేచ్చ వథం యశః, 

తస్యాహ మీప్పితం బుద్ధ్వా కారీం మాతర మావహమ్. 19 

“ఈ కుల మెట్లు తెగిపోరుండును? నా కీర్తి ఎట్టు విస్తరిల్హును' అని ఆయన 
చింతించుచుండగా ఆతని కోరిక నెరిగి నేను సత్యవతిని తల్చినిగా తెచ్చితిని. 

19. కాలీమ్ . సత్యవతిని; 



ర్రలిది శ్రీ మహాభారతము 

(ప్రతిజ్ఞాం దుష్క_రాం కృత్వా పితు రే కులస్య చ, 
చి 

ఆరాజా చోర్భ్యరేతాశ్చ యథా సువిదితం తవ. 

ద్రతీతో నివసామ్యేష (ప్రతిజ్ఞా మనుపాలయన్. 20 

తండి కొణకును, కులము కొరకును నేను చేయళక్యముకాని (పతిజ్ఞను 

గావించి సత్యవతిని తెచ్చితీని. రాజ్యమును [(గహింపక, (బహ్మచారినైై యున్న 

విషయము నీ వెరిగినదే. ఆ (ప్రతిజ్ఞను చక్కగా కాపాడుకొనుచు ఇదిగో తృ ప్రితో 
[బదుకుచున్నాను. 

తస్యాం జే మహాబాహుః శ్రీమాన్ కురుకులోద్య హః, 

విచిత్ర వీర్యో ధర్మాత్మా కనీయాన్ మమ పారివ. ల్ల] 
థి 

రాజా! ఆమెయందు నా తమ్ముడు విచి|తవీర్యుడు పుటైను, అతడు మహా 

బాహువు, శ్రీమంతుడు. ధర్మాత్ముడు. కురుకులము నుద్ధ రించినవాడు. 

స్వర్యాతేఒహం పితరి తం స్వ రాజ్యే సన్న్య వేశయమ్, 

విచితవీర్యం రాజానం భృత్యో భూత్యా హ్యధశ్చర 2. 92 

నొ తండి స్వర్షస్టుడు కొగా నా తమ్ముని విచిితవీర్యుని నా రాజు మున 

రాజుగా నెలకొల్పితిని, "సేం [కిందనుఎడి సీవకుడనై. సంచరించితిని. 

తస్యాహం సద్భశాన్ దారాన్ రాజేన) సముపాహరమ్, 

జిత్వా పారివసజాత మపి తే బహుశః [శుతమ్. | లం 
థి ఖు 

రాజేం[ దా! అతనిశై నేను పలువురు రాజుల నోడించి తగిన భార్యలను 

తెచ్చితిని. ఇడి యంతయు నీవు పెక్కుమారులు వినియుందువు. 

తతో రామేణ సమరే ద్యన్గ్యయుద్ధ ముపాగమమ్, 

స హి రామభయా దేభి ర్నాగరై ర్వి[పవాసిత౩. 24 

ఆపుడు నాకు పరశురాముని తో ద్వంద్వ యుద్ధము సంఘటిల్లెను. ఆ రాముని 

భయమువలన నగరజను లందరు నాతమ్ముని దూరభూమికి తొలగించిరి. 

20 పతీతః _ తుష్టుడు; 
24. వి[ప్రవాసితః _ దూరభూమిలో నిలువబడెను. వరవరామునకు భయపడి 

స్వయముగా పారిహోవుచు (పజలు తన శివిరమును శూన్య మొనర్శ్భిన 
కారణముగా నని భావము. 



ఛగవద్యానపర్వము రవిక 

దారే ష్యవ్యతిస క్రశ్చ యమత్మాణం సమపద్యత, 

యదా త్వరాజకే రాశ్షైం న వవర్ష సు రేశ్వరః, 

తదాభ్యధావ న్మామేవ (ప్రజాః తుద్భయపీడితాః. . 25 

మరియు నాతడు భార్యలయందు మితిమీరి సంచరించి తయరోగము 

పొందెను. రాజ్యము దిక్కు_మాలినది కాగా దేవేం[దుడు వర్షములేకుండ చేసెను, 

అంత |పజలు ఆకలిదప్పులకు తాళజాలక నాకడశకే పరువున వచ్చిరి. 

(జా ఊచుః _ (పజ లిట్టు పలికిరి. 

ఉపక్షీణాః (ప్రజాః సర్వా రాజా భవ భవాయ నః, 

ఈతీః |వణుద భద్రం త్రే శా న్లనోః కులవర్ధన. 26 

శంతనుకులవర్ధనా: (పజలందరు చెడిపోయిరి. మా మేలుకోరి రాజవు 

కమ్ము. ఈతిబాధలను తొలగింపుము. నీకు మేలయ్యెడు. 

పీడ్య నే తే (ప్రజాః సర్వా వ్యాధిఖి ర్భృశళదారుణై ః, 

అల్పావళిష్టా గాల్లేయ తాః పరితాతు మర్తసి. 97 

గంగాకుమారా! ఈ నీ (వజలందరు మక్కి_లి ఘోరములై న వ్యాధులతో 

'జోధపదుచున్నారు, చావగా మిగిలినవారు చాల తక్కువమంది. వీరిని నీవు 

రశింపవలయును, 

వ్యాధీన్ (పణుద వీర త్వం (పజా ధర్మేణ పాలయ, 

త్వయి జీవతి మా రాష్ట్రం వినాళ ముపగచ్చతు. 28 

కీయి వీరా! ఈ రోగములను పరిమార్సుము. (వజలను ధర్మముతో 

పాలింపుము. నీవు (బదికియండగా ఈ రాష్ట్రము నాశనము సొందకుండుగా ర! 

భీష్మ ఉవాచ - ఖీమ్మ డిట్లు పలికెను. 

(ప్రజానాం కోశ తీనాం వై నై వాకుభ్యత మే మనః, 

(పతిజ్ఞాం రక్షమాణస్య సద్భృ తం స్మరత సథా. 29 

26, ఈ తీః _అతివృష్టి, అనావృష్టి, ఎలుకలు, చిలుకలు, మిడుతలు, చేరువనున్న 

శ | తురాజులు _ అనునవి ఆరు ఈలివాధలు, 



ర్ర్బిక్త ఫ్రీ మహాభారతము 

(పతిజ్ఞను కాపాడుకొనుచు చక్కని నడవడిని స్మరించుచున్న నా మనస్సు 

(పజలంతగా మొత్తుకొనుచున్నను ట్లోభ పడనేలేదు. 

తతః పొరా మహారాజ మాతా కాలీ చ మే శుభా, 

భృ త్యాః పురోహితాచార్యా (దాహ్మణాళ్చ బహు శుతాః, 

మా మూచు ర్భృశసంతపా భవ రాజేతి సంతతమ్. 80 

మహారాజా! అంతట పురజనులు, పుణ్యాత్మురాలు నాతల్లి సత్యవతియు, 

"సేవకులు, పురోహితులును, ఆచార్యులు, గొప్ప పాండిత్యముగల [బాహ్మ 
ణులును, ఎంతో బాధపడుచు నన్ను రాజు కమ్మని మాటిమాటికి చెప్పజొచ్చిరి, 

(వతీవరక్షితం రాష్ట్రం త్వాం [పావ్య వినశిష్యతి, 

సత్వ మస్మర్ధితార్థం వై రాజా భవ మహామతే, 81 

మున్నీ రాష్ట్రమును (పతీవమహారాజు కాపాడెను. ఇప్పుడు అది సీ కాల 

మున నశించిపోనున్నది. కావున నీవు మా మేలుకోరి ఓ మహామళీ! రాజ 
వగుము. 

ఇత్యు క్రః (పాకాలి ర్ఫూత్యా దుఃఖితో భృశ మాతురః, 

తేభ్యో న్యవేదయం తత్ర (ప్రతిజ్ఞాం పితృగౌరవాత్. తిని 
వారిట్టు పలుకగా గుండె కుతకుతలాడి పోయిన నేను చేతులు మోడ్చి 

తండిపైనున్న గౌరవముతో నేను చేసిన (ప్రతిజ్ఞను వారికి నిన్న వించితిని, 

ఊర్జ్వ రేతా హ్యరాజా చ కులస్యార్థె పునః పునః, 

విశేషత _స్వదర్థం చ ధురిమామాం నియోజయ. వల 

నేను (బహ్మచారిని, రాజు కారానివాడను. ఈ కులమును ఉద్ధరించు 

టకై, ముఖ్యముగా సీ కొరకై యిట్లు (పతిజ్ఞ పట్టితిని అమ్మా! నన్నీ భారమున 
నియోగింవకుము. 

తతో౭హం (పాష్టాలి ర్భూత్వా మాతరం సం పసోదయమ్, 

నామ్బ శాన్లనునా జాతః కౌరవం వంశ ముద్యహన్. 84 

(పతిజ్ఞాం వితథాం కుర్యా మితి రాజన్ పునః పునః 

విశేషత స్వదర్థం చ (ప్రతిజ్ఞాం కృతవా నహమ్, విల్ 



భగవద్యా నవర్వము క్లిక్ 

మరల నేను చేతులు జోడించి తల్లి నిట్లు (ప్రార్థించితిని. అమ్మా 1 సంత 

నుని కుమారుడను. కురువంకభారమును నె లీకెత్తుకొని పట్టిన (ప్రతిజ్ఞను 

వ్యర్థము చేయజాలను. మరియు ఆ (పకిజ్ఞను కూడ నీ కొరకే వట్టితిని, 

అహం (పేష్యశ్చ దాసశ్చ తవాద్య సుతవత్సలే. 

నేను నీ బంటను, దానుడను. తల్లీ ! నాయందు పు[తప్రేమగలదానా | 

నన్ను మన్నింపుమని మరల మరల చేడుకొంటిని. 

ఏవం తా మనునీయాహం౦ మాతరం జన మేవ చ. 86 

అయాచం (భ్రాతృదా రేష తదా వ్యాసం మహామునిమ్, 

సహ మాతా మహారాజు (ప్రసాద్య తమృషిం తదా, వి 

ఇట్టామెను, జనులను బతిమాలి మహామునియగు వేదవ్యాసుని తల్లితో 
పాటు ప్రార్థించి తమ్ముని భార్యలందు సంతానము పొందుమని వేడుకొంటిని. 

అపత్యార్థం మహారాజ (ప్రసాదం కృతవాం శ్చ సః, 

తీన్ స ప్ముతా నజనయ తదా భరతస త్రమ. 88 

మహారాజా! నే నట్లు సంతానము కొరకు (ప్రార్థింపగా ఆ మహార్షి అను[గ 

వాము చూపెను. మువ్వురు కొడుకులను (వసాదించెను. 

అనః కరణహినత్వా న్న వై రాజా పితా తవ, 

రాజా తు పాబ్లు రభవ న్మహాత్మా లోకవి తః. 89 

సీ తండ్రి (గుడ్డివాడు. అవయవలోపము వలన రాజు కాలేదు. మహో 

తుడు, లోకమున (పసిద్ధి కెక్కినవాడు నగు పాండురాజు రాజాయెను, 

స రాజా తస్య తే పృుతాః పితు రాయాద్యహారిణః, 

మా తాత కలహం కార్డీ రాజ్య స్యార్దం (పదీయతామ్. 40 

అట్టతడు రాజు కాగా ఆతని ప్పుతులు తం(డి రాజ్యభాగ మును పొంద 

వలసినవారు. బాబూ! వారితో పోరుచేయకుము. సగము రాజ్యమిమ్ము. 

మయి జీవతి రాజ్యం కః సంవశాసేత్ పుమా నిహ, 

మావమంసా వచో మహ్యం నమ ముచ్చాటు వః సదా. 41] 
UN fh 
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నేను (బదికియుండగా నిక్కడ రాజ్యమేలు మగవా డెవ్వడు? నా కొణకు 

నా మాటను ధిక్కరింపకుము. నేను ఎల్లవేళల మీ అందరికి శాంతిని కోరుదును, 

న విశేషోఒసి మే ప్కుత్ర త్వయి తేమ చ పార్థివ, 

మత మేతత్ పితు స్తుభ్యం గాచ్ధార్యా విదురస్య చ. 42 

కుమారా! నాకు నీయందును, వారియందును భేద మావంతయు లేదు. ఇది 

నీ తంశడికి, తల్లికీ, విదురునకును ఇష్టమైన విషయము. 

(శోతవ్యం ఖలు వృద్ధానాం నాభిశజ్కీ ర్వచో మమ, 

నాశయిష్యసి మా సర్వ మాత్మానం వృథివీం తథా. 49 

నాయనా! పెద్దలమాట వినవలయునుగదా! నామాటను సోంకింవకుము 

నిన్ను, ఈ భూమిని, సర్వమును నాశనము చేయకుము. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి భగవద్యానవర్యణి 

భగవద్వాక్యే స వచత్వారింళదధికళతతమోఒధ్యాయః, 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగవర్యమున భగవద్యానపర్వమున 
భగవద్వాక్యముగల నూటనలుబదియేడ వఅధ్యాయము, 



అష్టచత్వారింశదధిక శ తతమోజఒధ్యాయ క 

నూటనలుబదియెనిమిదవ అధ్యాయము 

(దోణవిదురయో ర్భానార్యాశ్చ వచనానాం ఢ్రీకృష్టక ర్హృకం కథన మ్. 

(దోణవిదురులయు గాంధారియొక్కయు మాటలను 

శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజునకు చెప్పుట. 

వాసుదేవ ఉవాచ-వానుదేవు డిట్టు చెప్పెను, 

ఫీష్మేణో కే తతో [దోణో దుర్యోధన మభాషత, 

మధ్యే నృపాణాం భ|ద్రం తే వచనం వచనక్షమః. 1 

భీష్మ డిట్లు పలికినపిదప చహ్యానివలుకు పొంవకగల (దోణుడు రాజు 

అందరు నున్నచోట దుర్ రం ధనునితో సీకు మేలుకూర్చు మాట నిట్లు వలికెను. 

యథా a a కులస్యా ర్టే స్టితోఒభవత్. వ్ల 

నాయనా! (పతీపుని! కుమారుడు లతను డెట్టు కులము నుద్దరించుట కె 

పూనుకొనెనో యే దేవ వతుశగు తః భమ్మడును కులరత్షణకై పూనుకొనెను. 

తథా పాబ్ద్డు ర్నరపతిః సత్యసన్లో జితేస్ట్రియః, 
థి (త. 

రాజూ కురూణాం ధర్మాత్మా సుువతః నుసమాహితః, వి 

జ్యేష్టాయ రాజ్య మదదా ద్భృతరాష్ట్రా)9య ధీమతే, 

యవీయసే తథా ఈ కల్తి కురూణాం వంశవర్థనః. 4 

అటే స సత్యము తప్పనివాడు, ఇం[దియములవై ఆదుపుగ లవాడు, ధర్మా 

తుడు, (వతనిష్టగ అవాడు, అటుపోటులు లేనివాడు, కౌెరవులలో గుణసంవ 

దలతో విరొజిల్లువాడు నగు పొండురాజు జుద్టమంతుడు, అన్నయగు ధృతరాష్ట్రం 

నకు రాజ్య మొసగను. కురువంశమును వృద్ధి సొందించుచు తమ్ముడగు. విదురు 

నకు కూడ రాజ్య భార మప్పగింబను, 
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తతః సింహాసనే రాజన్ స్థావయి త్వెన మచ్యుతమ్, 

వనం జగామ కౌరవ్యో భార్యాభ్యాం సహితో నృపః, ర్ 

పిమ్మట ఈ ధృతరాష్ట్ర9ని సింహాసనమునందు జారిపోరుండ నిల దొక్కు 

కొనునట్లు చేసి ఆ పాండురాజు భార్యలతో కూడి వనమున కరిగను, 

నీచై 8 స్థిత్వా తు విదుర ఉపాసే సె స్మ వినీతవత్, 

_పేష్యవత్ పురుషవ్యా_ఘో వాలవ్యజన ముత్రిపన, 6 

విదురుడు పురుషసింవామయ్యు వినయముతో (కింద నిలబడి బంటువలె 
వింశామరము వీచచు ఈ ధృతరాష్ట్రుని కొలిచియుండెను. 

ల ం 1 ద నస చ తతః సర్వాః ప్రజా సాత ధృతరాష్ట్రం జనేశ్వరమ్, 

అన్వపద్య న విధివ ద్యథా పాణ్లుం జనాధిపమ్. 7 

అంతట (ప్రజలందరు పాండుమహారాజునువలె ధృతరాష్ట్రిని జనపొల 

రునిగా సమ్మతించి అనుసరించిరి. 

విసృజ్య ధృతరాష్టాయ రాజ్యం సవిదురాయ చ, 

చచార వృథిఏం పాణ్లుః సర్వాం వరపురజ్ఞయః. 8 

విదురునితోపాటు ధృతరాష్ట్రృనకు రాజ్య మప్పగించి పొండురాజు శత్రు 

పురములను జయించుచు భూమి నంతటిని తిరుగసాగను 

కోశసంవననే దానే భృత్యానాం చాన్యవేక్షణే, 

భరణ చైవ సర్వస్య విదురః సత్య సజ్ఞరః. రి 

4. జ్యేష్టాయ _ తనకన్న పెద్దవాడగు ధృతరాష్టు9డు (గుడ్డివాడు కనుక 

రాజ్యమున కనర్హుడు = అయినను భ క్రితో అతనికి రాజ్యమును సమర్పిం 

చెను. క్ష త్తే _ “విదురుడు దొసీపు తుడు కనుక రాజ్యమున కనర్షుడు _ 

అయినను తమ్ముడన్న (పేమతో అతనికి రాజ్యము నప్పగించెను. ఇట్లు 
య 

పాండురాజు రాజ్యము మీది మమకారముమ వదలి వారిరువురికడ 
న్యాసముగా నుంచెనని భావము. 

9. సంవననమ్ _ తన సొమ్ము గా భావించి కాపాడుట; 
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సత్యము తప్పని విదురుడు కోళాగారమును పరిరచీంచుట, దానములు 

చేయుట, భృత్యుల నరసికొనుట, సర్వమును భరించుట యను కార్యములు 

చేయుచుండెను. 

సస్థివ్మిగహసంయుక్షో రాజ్ఞాం సంవాహనకియాః, : 

అవై క్షత మహాతేజా భీష్మః వరపురజ్ఞఃయః., 10 

సంధివి|గహము లను నిర్ణయించుట, రాజులనుండి కవ్పములు (గహిం 

చుట మొదలగు వనులను శ త్రుమర్గన సామర్గ్యముగల భీమ్మడు చూచుకొను 

చుండెను. 

సింహాసనసో నృపతి రృుతరాహ్టోం మహాబలః, 
థి ధ్ ట 

అన్వాస్యమానః సతతం విదు రేణ మహాత్మనా. 11 

' మహాత్ముడగు విదురుడు ఎల్టివేళల పంటదగిలి కొలుచుచుండగా గొవ్ప 
బలముగల ధృతరాష్ట్రుడు రాజె సింహాసన మెక్కియుండెను. 

బి బు 

కథం తస్య కులే జాతః కులఖేదం వ్యవస్యసి, 

సంభూయ (భాతృథిః సార్ధం భుంత్వ భోగాన్ జనాధిప. 12 

అట్టివాని కులమున బుట్టి నీ వెట్టు కులమును ముక్కాలు గావింతువు? 

అన్నదమ్ములతో కలసి భోగముల ననుభవింపుము. 

1 (బవీమ్యహం న కార్పణాం న్నార్దహేతోః క థల్బున,. 

భీష్మేణ దత్త మిచ్చామి న త్వయా రాజసత్తమ. 1. 

నేను పోరునకు భయవడియో ధన మాశించియో ఎన్నటికిని పలుకను, 

థీమ్మ డిచ్చిన దానిని ఇష్టపడుదును. నీనుండి వమియు ఆశింవను, 

10. సంవాహన[కియాః - సంవాహన మనగా నసం[పాపణము . ధనమును, 

కానుకలను తెచ్చుట _ వానికి సంబంధించిన పనులను. 

18. కార్పణ్యాత్ - జాలివలన _ దీనతవలన - యద్ధమునరు భయపడి 
అని భావము. 

943.84 (11) 



580 శ్రీ మహాభారతము 

నాహం త్వత్తో౭-భికాజ్జి ష్యే వృత్యుపాయం జనాధిప, 

యతో భీష్మ సతో దోజో యద్భీష్మ స్వాహ తత్కురు. ' 14 

రాజా! సీవలన (బదుకుతెరువు ఉపాయమును నేను కోరుకొనను, ఖీమ్మ 

డెందుండునో (దోణు డందుండును. కావున భీమ్మడు చెప్పినట్లు చేయుము, 

దీయతాం పాణ్ణుపు తేభ్యో రాజ్యార్థ మరికర్మన, 

సమ మాచార్యకం తాత తవ తేషాం చ మే సదా. 15 

పొండుకుమారులకు రాజ్యమున సగభాగ మిమ్ము సీకును, వారికిని నేను 

ఆదార్యుడ న నగుట ఎల్లపుడు సమానమే కదా! ఉం 

అళ్వత్థామా యథా మహ్యం తథా శ్యేతహయో మమ, 

బహునా కిం (పలాపేన యతో ధర్మ సతో జయః. 16 

నాకు అశ్వత్థామ ఎట్టివాడో తెలిగుజ్ణముల _ అర్జునుడును అట్టివాడే. 

పలుమాట లేల, ధర్మ మేవైపున నుండునో గెలుపు ఆ వైపునకు సిద్ధించును. మ 

వాసుదేవ ఉవాచ - (కృష్ణు డిట్టు వలికను. 

ి వవ ము కే మహారాజ దోణే నామిత తేజసా, 

వ్యాజహార తతో వాక్యం విదురః సత్యసజ్ఞర ౩, 

పితు ర్వదన మన్వీక్య పరివృత్య చ ధర్మవిత్. 17 

మహాతేజస్సుగల (దోణు డిట్టు పలికిన పిదప సత్యమున నిషగల ధత్మ 
త్త విదురుడు తం|డియగు భీమ్మని మొగము చూచి మరలి యిట్లు పలికెను. 

దుర ఉవాచ - విదురు డిట్టు పలికెను. 

దేవ్మవత నిబోధేదం వచనం మమ భాషతః, 

(వణష్టః కౌరవో వంశ స్వయాఒయం పున రుద్ధ్రుతః. 18 

దేవ్యవతా ! నేను పలుకుచున్నమాట వినుము. మున్ను కురువంశము 
పాడు కాగా నీవు దానిని మరల ఉద్ధరించితివి. 

తన్మే విలవమానస్య వచనం సము పేక్షసే 
కోఒయం దుర్యోధనో నామ కులేఒస్మిన్ కులపాంసనః. 19 

17. పితుః తం[డివరుస యగు థీమ్మని; పరివృత్య _ మరలి. 
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ను మొత్తుకొ నుచు చెపె ప్పెడు నా మాటను నీవు పాటింవవు. ఈ కుబమున 

చెడబుట్టిన ఈ దుర్యోధను డెవ్వడు 2 

యస్య లోభాభిభూతస్య మతిం సమనువర సే, 

అనార్య స్యాకృతజ్ఞస్య లోభేన హత చేతనః. 20 

వీడు సదురు, చేసిన మేలు గు ర్రింవని వాడు. అత్యాశతో సీని హృదయము 

చచ్చినది. ఆట్టి సీని బుద్ధిని బట్టి (వేలాడుచున్నా వు. 

అతి క్రామతి యః శాస్త్రం పితు ర్లర్మార్థ దర్శినః, 

ఏతే నళ్ళన్తి కురవో దుర్యోధనకృతేన వె. 21 

వీడు ధర్మమును అర్థమును పరికించి తండి బోధించు ఆజ్ఞను పాటింప 
కున్నాడు, ఈ దుర్యోధనుని కారణముగా ఈ కౌరవు లందరు నళించుచు 

చున్నారు, 

యథా తేన [వణ శ్యేయు ర్మహారాజ తథా కురు, 

మాం చైవ ధృతరాష్ట్రం చ పూర్వ మేవ మహామతే. 22 

ది|తకార ఇవాలేఖ్యం కృత్యా స్థాపితవా నసి, 

మహారాజా ! ఆ కౌరవులందరు నశింవకుండుతీ రాచరింపము, మహో 

నుతీ! మున్ను నీవే నన్నును ధృతరాష్ట్రని, చిత్రకారుడు బొమ్మను నిలిపినట్లు, 

నిలిపిలివి. 

వ్రజావతిః (వజాః సృష్ట్యా యథా సంహారతే తథా, 

నోపే ఎక్షస్వ మహాబాపో పశ్యమానః కులక్షయమ్. 28 

(ప్రజాపతి పజలను సృజించి మరల రూపుమాపినట్టు (పవ ర్రింపకుము. 
ఓ మపోబాహూ ! కులము నాశనమగుచుందగా చూచుచు  ఊరకుండరుము. 

అథ తేఒద్య మతి ర్నష్టా వినాశే (వతు వస్థిలే, 

"వనం గచ్చ మయా సార్దం ధృతరా'మై9ణ చైవ హ, 2A 

21. కాస్త్రమ్ - శాసనమును _ ఆజ్ఞను, దుర్యోధనకృతేన _ దుర్యోధనుడు 

చేయు వనితో. 

28,. చి|తకారః ఆలేఖ్యమ్, ఇవ _ సీ ఆజ్ఞకు లోబడి నేనును ధృతరాష్ట్ర్రుడును 

. చిత్తరువులోని బొన్ములవలె స్వతం[తింపక మెలగుచున్నా మని భావము, 
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నేడు నీ బుద్ధి పనిచేయకున్న రో, ఈ కులమునకు వినాశము దాపురించినచో 
నాతో, ధృతరాష్ట్రనితో కలిసి అడవులకు పద, 

బద్ధ్వా వా నికృతివజ్జం ధా ర్తరాష్ట్రం సుదుర్మతిమ్, 

శాదీదం రాజ్య మద్యాశు పాణవె రభిరక్షితమ్. 25 

లేదా నీచకార్యము లయందే _పజ్ఞిగల ఈ దురాత్ముడు దుర్యోధనుని 

బంధించి పాండవులు రక్షించెడు ఈ రాజ్యమును వెంటనే పాలింపుము. 

వసీద రాజశార్టూల వినాశో దృశ్యతే మహాన్, 26 

పాణ్ణవానాం కురూణాం చ రాజ్ఞా మమితతేజసామ్. 

రాజోత్తమా |! దయదూడుము. పాండుకుమారులకు, కౌరవులకు, గొప్ప 

తేజస్సుగల రాజులకు గొప్పకీడు కానవచ్చుచున్నది. 

విరరా మైవ ముక్వా తు విదురో దీనమానసః, 

[(పధ్యాయమానః స తదా నిఃశ్వసంశ్చ పునః పునః. 27 

ఇట్లు పలికి విదురుడు గుండె దిగులుతో ఏదో చింతించుచు మాటిమాటికి 

నిట్టూర్పులు విడచుచు పలుకకుండెను,. 

తతో౬థ రాజ్ఞః సుబలస్య పుత్రీ 

ధర్మార్థయు క్రం కులనా శభీతా, 

దుర్యోధనం పాపమతిం నృశంసం 

రాజ్ఞాం సమక్షం సుత మాహ కోపాత్, 28 

పిదప సుబలరాజపుతి గాంధారి కులము నశించు నను భయముతో పావ 

బుద్దియు, [కూరుడు నగు కొడుకు దుర్యోధనునితో రాజుల యెదుట కోపముతో 
ధర్మము, అర్ధము కూడినమాట నిట్లు పలికెను. 

చి 

వీక్. వనం గచ్చ- అట్టు సివును నిన్ననుసరించు (దోణుడును, తానును, 

తం[డియును వదలిపోవగా తగిన బలములేని ఈ దుర్యోధనుడు పొండ 

వృలకు వెరచి యుద్ధము మాని చక్కబడు నని విదురుని ఆశయము, 
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యే పార్థీవా రాజసభాం వ్రవిష్టా 

బహృరయో యే చ సభాసదోఒన్వే, (మబౌత్ర్వ క్రీ 
శృణ్వను వక్ష్యామి తవావరాధం 

పావస్య సామాత్యపరిచ్చదస్య. విం 

దుర్యోధనా! మం|తులతో, బంటులతో కూడిన పాపివి సీదగు అవరాధ 

మును చెప్పుచున్నాను. దీనిని ఇచట రాజసభలో (పవేశించిన రాజులును, 

(బహ్మార్డులును, మరియు నితరులగు సభ్యులును విందురు గాక! 

రాజ్యం కురూణా మను పూర్వభోజ్యం 

క్రమాగతో నః కులధర్మ ఏషః, 

త్వం పాపబుదేఒతిన్సృళశంసకర్మన్ 
G 

రాజ్యం కురూణా మనయా ద్విహంసి. 80 

ఈ రాజ్యమును కురువంళమువారు పెద్దవాని క్రమముగా ఆనుభవించుచు 

వచ్చిరి, ఇది కుల[కమము ననుసరించి వచ్చుచున్న ధర్మము, ఓరీ పాపబుద్ధీ! 
(కూరకర్ముడాః సీ వీనాడు నీతిదప్పి కౌరవుల రాజ్యమును రూపుమాపుచున్నావు. 

రాజ్యే స్థితో ధృతరాష్ట్రో మనీషి 
తస్యానుజో విదురో దీర్చ దర్శి, 

ఏతా వతిక్రమ్య కథం నృపత్వం 

దుర్యోధన ప్రారయసేఒద్య మోహాత్, 81 
థి 

బుద్ధిశా లియగు ధృతరాష్టుండు రాజ్యమున నెలకొనను, ఆతని తమ్ముడు 

విదురుడు ముందుచూపు గలవాడు. వీరిద్దరిని కాదని, ఒడలెరుగని తనముతో 
ఈనాడు నీ వెట్టు రాజత్వమును కోరుదువు ? 

రాజా చ క్షత్తా చ మహానుభావా 

ఫీష్మే స్థితే వరవనొ భవేతామ్, 
అయం తు ధర్మజ్ఞతయా మహాత్మా 

న కామయే ద్యో నృవరో నదీజః. ర్ి 
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మహాను భావులై న రాజును, విదురుడును పెద్దవాడు ఖీమ్మ డున్నాడు కనుక 
అతనికి లోబడి (పవ ర్రించుచున్నారు. ఇక మహాత్ముడు ఈ గంగకొడుకు ధర్మ 

మెరిగినవాడు కావున నేదియు కోరడు. 

రాజ్యం తు పొజ్జో రిద మ్మపధృష్యం 

తస్యాద్య పుత్రాః _వభవన్ని నాన్యే, 
రాజ్యం తదేత న్నిఖిలం పాణ్బవానాం వం యన 

-పైతామహం పుత్రపొత్రానుగామి. ల్ ్లితి, 

ఈ రాజ్యమంతయు పాండురాజునకు సంబంధించినది, కాదని యెవ్వరు 

ననుటకు వీలులేనిది, దానికి ఈ నా డాతని కొడుకులే ఏలికలు కొదగినవారు. 

ఇతరులు కారు, ఇటీ రాజ్యమంతయు తం|డితాతల వరుసను పాండవులకు స సంబం 

ధించినది, వారి కొడుకులకు, మనుమలకు చెందవలసినది. 

యడై |బూతే కురుముఖ్యో మహాత్మా 

దేవ్నవతః సత్యసన్థో మనీషి, 
సర్వం తదస్మాభి రహత్య కార్యం 

రాజ్యం స్వధర్మాన్ పరిపాలయద్భిః, . 84 

కౌరవులందరికి పెద్ద, మహాత్ముడు, సత్యమున నిష్టగలవాడు, బుద్ధి 
మంతుడు అగు ఈ దేవ వతుడు చెప్పినట్టు విని మన మందరము మన ధర్మము 

లను కొపఫాడుకొనుచు రాజ్యము చెడకుండ చూచుకొన వలయును, 

అనుజ్ఞయా చాథ మహా[వతస్య 

[బూయా న్నృపోఒయం విదుర స్తథైవ, 

కార్యం భవే తత్సుహృద్ని ర్నియోజ్యం ee 

ధర్మం పురస్కృత్య సుదీర్హ కాలమ్. 85 

ఈ రాజును, ఆ విదురుడును ఏమి పలికినను ఆ మహావతము గల 

_ భీష్మని అనుమతితోడనే పలుకుదురు, మేలు కోరెడు మి[తములు చెప్పిన దానిని 
ధర్మమును మున్నిడుకొని కలకాలము మన మాచరింపవలయును, .,. 

లిర్ అహత్య _ అహత్యా _ ఫాడుచేయక, 
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న్యాయాగతం రాజ్య మిదం కురూణాం 

యధిష్టిరః శాస్తు వై ధర్మ పుత్రః, 
(వబోధితో' ధృతరాష్ట్రేణ రాజ్ఞా 

పురస్కృత:ః శా స్తనవేన చైవ, 86 

ధృతరాష్ట్రుడు నడపుచుండగా భీమ్మడు మున్నిడుకొని మన్నించుచుండగా 
ధర్మప్వుతుడగు యుధిష్టరుడు న్యాయమునుబట్టి వచ్చిన ఈ కురురాజ్యము 
నేలుగాక ! 

ఇతి (క్రీమహాభారతే ఉద్యోగ వర్వణి భగవద్యానపర్వణి కృష్ణవాక్యే 

అష్టచత్వారింశద ధికళతతమో౬ధ్యాయః, 

ఇది (క్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున భగవద్యానపర్వమున 

క్ర ఎష్షవాక్యముగల నూటనలుబదియెనిమిదవ అధ్యాయము. 



వకోనపజ్బాశదధికశ తత మై ఒ ధ్యాయః 

నూటనలుబదియెనిమిడవ అధ్యాయము 

ధృతరాష్ట్రన్య దుర్యోధనం (ప్రతి వచనమ్ _ పాణ్ణవేభ్యో 

రొజ్యూర్ధం దోతు మాదేశః 

ధృతరాష్తుండు దుర్యోధనునకు చెప్పిన మాటలు - పొండవులకు 

నగము రాజ్య మిమ్మని ఆదేశించుట. 

వాసుదేవ ఉవాచ - వాసుదేవు డిట్టు చెప్పెను. . 

ఏవ ముక్తే తు గాన్హార్యా ధృతరాష్టో9 జనేళ్ళ్యరః, 

దుర్యోధన మువా చేదం రాజమథ్యే జనాధిప, ' 1 

రాజా ! గాంధారి యిట్లు పలికిన పిదప ధృతరాష్ట్ర్రమహారాజు రాజు 

లందరు నున్నచోట దుర్యోధనునితో నిట్లు వలికెను, 

దుర్యోధన నిబోధేదం యత్త్యాం వమ్యామి పుత్రక, 

తథా తత్ కురు భద్రం తే యద్య ని పితృగౌరవమ్. వి 

కొడుకా! దుర్యోధనా:ః నేను చెప్పుమాట వినుము, తండి యను గౌరవము 

నీ కున్నచో ఆ విధముగా చేయుము, నీకు మేలయ్యెడు. 

సోమః (ప్రజాపతిః పూర్వం కురూణాం వంశవర్గనః, 

సోమాద్ బభూవ షమ్టోఒజయం యయాతి ర్నహుషాత్మజః. శి 

మొదట ఈ కురువంశ మును పెంపొందించినవాడు చం[దుడను (ప్రజాపతి. 

అతనినుండి ఆరవత రమువాడు నహుషుని కొడుకు యయాతి. 

తస్య పుత్రా బభూవు శి పజ రాజర్షిస త్రమాః, 

తేషాం యదు ర్మహాతేజా జ్యేష్షః సమభవత్ (ప్రభుః, 4 

అతనికి రాజర్టివరులగు కొడుకు లెదుగు రుండిరి. వారిలో పెద్దవాడు' 

లేజస్సుగ గల యదువ్చ సమర్థడై యుండెను, 
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పూరు ర్య వీయాంళ్చ తతో యో౬ఒస్మాకం వంశవర్థనః, 

శర్మిష్టయా సం్యపసూతో దుహి[త్రా వృషపర్వణః. 5 

మన వంశమును కొనసాగించిన పూరువు అందరికంటె చిన్నవాడు, 
వృషపర్వమహారా జుదిడ్డ శర్మి వ్షకు పుట్టినవాడు, 

యదుళ్చ భరత శ్రేష్ట దేవయాన్యాః నుతో౭.భవత్, 

దొహి|త సొత శక్రస్య కావ్య స్యామితతేజసః. “టి. 

యదువు దేవయాని కొడుకు, మహాజేజస్సుగల. స |క్రాధార్యుని కూతుకొడుకు, 

యాదవానాం కులకరో బలవాన్ వీర్యసమ్మతః, 

అవమేనే సతు క్షతం ధర్పపూర్లః సుమన్లధీః, 7 

ఆతడు యాదవవంళమునరు కర్త, బలవంతుడు, వరా[కమము కలవాడు: 
కాని ఆతడు బుద్ధి ఏ మృాతము లేనివాడై నిండైన గర్వముతో త తియతాతిని 

అవమూానించెను, 

న చాతిష్టత్ పితుః కాస్తే బలదర్చవిమోహితః, . 

ఆవమేనే చ పితరం (భాత్య్తూం గ్చాపష్య వరాజితః, 8 

ఓటమి యెరుగని ఆ యదువు బలముతో గర్వముతో కన్ను గాననివాడై 

తం[డ్రిమాట వినకుండెను, తంశడిని, తమ్ములను అవమానించెను, 

పృథివ్యాం చతురనాయాం యదు రేవాభవద్భలీ, 

వశే కృత్వా స నృవతీ న్న్యవన న్నాగసావ్యాయే. 9 

నాలుగ సము(దములు చుట్టిన నేంలో యదువే గొన్నబలము కలిగి 
యుండెను, అతడు రాజుల నందరను లోబరచుకొని కరిపురమున నివసించెను. 

తం పితా పరమ్మగ్రుద్ధో యయాతి ర్నహుషాత్మ జః, 
శశావ పుతం గాన్టారే రాజ్యా చ్చాపి వ్యరోవయత్. 10 

ఆతని తండ్రి, నహుషని కుమారుడగు యయాతి మిక్కిలి కోవముతో 
వానిని శపించెను, రాజ్యమునుండి తొలగించి వైబెను. 

యే వైన మన్వవర్తన [థాతరో బలదర్చితాః, 

శశావ తా నభ్మికుద్దో యయాతి సవయా నథ, 1 



588: శ్రీ మహాభారతము, 

బలముతో కన్నుగానక ఆతని వెంటబడి తిరుగు అతని తమ్ములను 

కూడ యయాతి మహాకోవముతో శపించెను. 

యవీయాంసం తతః పూరుం పుత్రం స్వవళవరినమ్, . 

రాజ్యే నివేశయామాస విధేయం నృప పసత్రమః, కేల; 

రాజులలో డ్రేషుడగు యయాతి తనకు లోబడి యున్నవాడు, మాట విను, 

వాడునగు చివరికొడుకు పూరుని రాజ్యమున నెలకొల్పెను. 

“ఏవం ద్యేహ్టోఒప్యథోల్సికో న రాజ్య మభిజాయతే, 

యవీయాంసోజఒపి జాయ నే రాజ్యం వృద్ధోపసేవయా, కేల 

ఈ విధముగా పెద్దకొడుకే ఆయినను గర్వముతో ఎదురుతిరిగినవాడు 
రాజ్యమును పొందడు. పెద్దలను మన్నించుటచేత చిన్నవారయ్యును రాజ్యమును 

ఫౌందుదురు. . 

తథైవ సర్వధర్మజ్ఞః పితు ర్మమ పితామహః, .. 

(పతీపః సృథివీపాల స్రిమ లోకేమ విశ్రుతః. ౨౨౨౨ 14 

అట్టే మా ముత్తాత, సర్వధర్మము . లెరిగినవాడు ' |ప్రతీవమహారాజు 
మూడు- లోకములలో పేరు గాంచినవాడు. 

తస్య పార్థివసింహస్య రాజ్యం ధర్మేణ కాసతః, 

[త్రయః (ప్రజక్జిరే పుతా దేవకల్పా యశ సినః. కేర్ 

రొజసింహుడై ధర్మముతో రాజ్యమేలుచున్న ఆతవికి దేవతుల్యులు, కీర్తి 

నొందినవారు నగు కొడుకులు మువ్వురు పుట్టిరి. 

దేవాపి రథవ (చ్చేష్టో బాహ్రీక సదన నరమ్, 

తృతీయః కానను సాత ధృతిమాన్ చే పితామహః. 16 

దేవాపీ పెద్దవాడు. బాహీకుడు అతని తరువాతివాడు. మూడవవాడు నా 

తాత కొంతనుడు. ఆతడు గొప్ప ధె ధై ర్యళాలి, 

18. _ఉత్సిక్తః - గర్వించినవాడు _ హద్దు మీరినవాడు; న, అభిజాయతే - 

పొందడు; జాయే _ పొందుదురు; యవీయాంసః _ చిన్న కొడుకులు; 
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దేవాపి సు మహాతేజా స్వగ్లోషీ రాజస తమః, 

ధార్మికః సత్యవాదీ చ పితుః శ్ముశూషజే రతః, 17 

మహాలేజస్సుగల దేవాపి ధార్మికుడు; సత్యవాది; తండ్రికి సేవలు 
చేయుటలో |పీతిగలవాడు, కాని అతనికి చర్మరోగ ముండెడిది, 

. పొరజానపదానాం చ సమ్మతః సాధు సత్కృతః, 

సర్వేషాం బాలవృద్ధానాం దేవాపి ర ర్రృదయంగ మః. Ald, 

ఆ దేవాపి పురజనులకు, (గామవాసనులకు ఇష్టమైనవాడు. సజ్జను' లాతనిని 

మిక్కిలిగా మన్నించెడివారు. నసివారికి, పెద్దవారికి అందరకు ఆతడు మిక్కిలి 

యిష్ణు డాయెను. ! 

వదాన్యః సత్యసన్లళ్చ సర్యభూత హితే రతః, ee 

వర్రమానః పితుః కాస్తే [బాహ్మణానాం తథైవచ. . 19 

ఆ దేవాపీ గొప్పదాత. సత్యనిష్ట గలవాడు. |పాణు లన్నింటికి మేలు చేయు 

నోస కి స కి కలవాడు. తండి ఆజ్ఞను (బవ్మాజ్ఞానుల ఆజ్ఞను పొటించి మెలగువాడు. 

బాహీక స్య ప్రియో (ఖాతా కాన్లనో శ్చ మహాత్మనః, 

సొభ్రా[తం చ పరం తేషాం సహితానాం మహాత్మనామ్, . 20 

అతడు బాహీకునకు, మహాత్ముడగు కాంతనునకును (ప్రియమైన అన్న. 
ఆ మహాత్ములు గొప్ప | సోదర స్నేవాముతో కలసి మెలగెడివారు. 

అథ కాలస్య పర్యాయే వృద్ధో నృపతిస తమః, 

సమ్ఫారా నభి షే కార్థం కారయామాస శాస్త్రతః, ల 

అంత కాలము గడువగా వృద్ధుడైన మహారాజు ఇాస్త్రమున చెప్పన విధ 

ముగా అభిషేకసామ(గిని ఏర్పాటు చేసెను, : 

కారయామాస సర్వాణి మజ్లలార్థాని వై విభుః, 

తం [బాహ్మణా శ్చ వృద్దాళ్చ పీరజానవదై 8 సహ, వివి 

'' సర్వే నివరయామాసు ర్లేవాషే సే రభిషేచనమ్. 

17. త్వగ్గోషీ - కుష్టరోగ ము కలవాడు; 
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అభి షేకమంగళ మునకు వలయు వస్తువుల నన్నింటిని రాజు ఏర్పాటు 

చేసెను. (బ్రాహ్మణులు, కులము పెద్దలును, పురజనులును, (గ్రామ జనులును 
ఆందరు కూడి దేవాపీ అభిషేకమును నివారించిది. 

స తచ్చుత్వా తు నృపతి రభి షేకనివారణమ్, 

ఆశకంఠోఒభవ |దాజా పర్యశోచత చాత్మజమ్. 28 

ఆ రాజు (ప్రజలు అభిషేకమును వలదనుట విని కంటతడి వెక్టైను. 

కుమారునిగూర్చి మిక్కిలి కోకించెను. 

ఏవం వదాన్యో ధర్మజ్ఞః సత్యసన్గశ్చ సోఒభవత్, 

పయః (పేజానా మిస సం న్వగ్గో షేణ [ప్రదూషితః,. 24. 

ఇట్లు గొప్పదాత, ధర్మజ్ఞుడు, సత్యమును పొలించువాడు , [పజలంద'రకు 

(పియుడును అయ్య ఆ దేవాపి చర్మదోషముచేత చెడిపోయెను. 

హీనాజ్గం సృథివీపాలం నాభినన్హ ని దేవతాః, 

ఇతి కృత్వా నృపష(శేష్టం (వత్య షేధన్ ద్వి జర్షభాః. వ్ 

(బాహ్మణ[ప్రవరులు అంగలోపముకల రాజును దేవతలు మెచ్చరని 

రాజును నిషేధించిరి. 

తతః ప్రవ్యథితాజ్లోఒసొ పుత్రశోకసమన్వితః, 
నివారితం నృపం దృష్ట్వా దేవాపిః సం [తో వనమ్, 28 

"అంత - నారాజు పు[త్రదుఃఖముతో ఒడలెల్ల నలగిపోయెను. అట్లు (ప్రజలు 
నివారించిన రాజును గాంచి దేవాపి అడవులు వ'పైను. 

బాహీక్రో మాతులకులం త్యకాా రాజ్య౦ సమా|శితః, 

పితృ భాత్యాన్ పరిత్యజ్య (పొ వ పవాన్ పరమర్థిమత్. వ్ల 

బాహీకుడు తం|డిని సోదరులను రాజ్యమును వరల మేనమామల యిల్లు 

చేరి గొప్ప “సంపదలు గల రాజ్యమును పొందెను. 

బాహీకేన త్వనుజ్తాతః శాన్తను ర్లోకవి[శుతః, 6 ఇల్ల 
పితర్యుపరతే రాజన్ రాజా రాజ్య మకారయత్. 28 

28. రాజా _ [పతీపమహారాజు; ఆత్మజమ్ _ కొడుకైన దేవాపిని గూర్చి; 
వీర. అకారయత్ - అకరోథ్ - ఆర్గ్షరూవము, 
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బాహ్హికు డొప్పకొనగా లోక మున (పసిద్ధిగల కాంతనుడు తండి మరణిం 

చిన పిదవ “రాజై రాజ్య మేలెను. 

తథై వాహం మతిమతా పరిచి చ్యేహ పాణ్డునా, 

జ్యేష్టః (వ్యభంశితో రాజ్యార్దీనాబ్ల ఇతి భారత. 29 

అబే మొదటికుమారుడ నైనను ఆంగలోవము కలవాడను గనుక 
పెద్దలు నన్ను కాదని బుద్ధిమంతుడ గు పొండుని రాజు గావించిరి. 

పాణ్లుసు రాజ్యం సంపా పః కసీయా నపి సన్న్ఫృపః, 

వినాశే తస్య పుతాణా మిదం రాజ్య మరిన్లమ. 80 

ఆ విధముగా పాండురాజు చిన్నవాడయ్యు రాజ్యము పొందెను. ఆతని 

మరణానంతరము ఈ రాజ్య మాతని కుమారులకు చెందును. 

మయ్యశథాగిని రాజ్యాయ కథం త్వం రాజ్యమిచ్చసి, 

ఆరాజపు(తో హ్యస్వామీ పరస్వం హర్తు మిచ్చసి, వ] 

నాకు రాజ్యమున భాగము లేకుండగా నీ వెట్లు రాజ్యమును కోరుదువు ? 

రొజపు[తుడవు, స్వామిని కాని నీవు పరుల సొమ్మున కాసవడుచున్నావు. 

యుధిష్టిరో రాజప్వుతో మహాత్మా 

న్యాయాగ తం రాజ్య మిదం చ తస్య, 

స కౌర వస్యాస్య కులస్య భరా 

(పశాసితా చైవ మహానుభావః. తివి 

యుధిష్టిరుడు రాజు కొడుకు. మహాత్ముడు. న్యాయమును బట్టి యిది ఆతని 

రాజ్యము, అతడే యీ కౌరవకుల మంతటికి (వభువు. మహానుభావుడగు అతడే 

ఏలిక. 

స సత్యసన్థః స తథా౭|పమ త్ర తః 

కాస్త సి సితో బన్గుజనస్య సాధుః, 

ప్రియః [పజోనోం సుహృదానుకప్పీ 

జిలేన్దియః సాధుజనస్య భరా. లిల్లి 

ఆతడు సత్యమే వలుకువాడు. ఎల్లవేళల " జాగరూకుడె వపవర్తి రించును, 

చుట్టములు చెప్పినట్టు నడదుకొనును, సత్పురుషుడు. పజల కిష్టమైన వాడు. 

మి[తములయందు మకిలి దయ గలవాడు. ఇం|దియములను పట్టీ 'నిలుపువాడు. 

సాధుజనులను పోషించువాడు. 

88. ఆనుకమ్సీ _ ఆ - అనుకమ్బీ ల సంపూర్ణమైన దయకలవాడు ; 
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శ్షమా తితికా దమ ఆర్జవం చ 

సత్య|వతత్యం (శత మ్మపమాదః, 

భూతానుకమ్బీ హ్యనుశాసనం చ 

యుధిష్టి రే రాజగుణాః సమస్తాః, లై 

ఓర్చు, దుఃఖములకు తాళగలిగియుండుట, ఇం|దియముల పె అదుపు, 

బుజుత్వము, సత్య[వతము, కాస్త్రపాండిత్యము, పొరవడరుండుట, భూతముల 

యందు దయ, చక్కగా (పజలను పాలించుట ఆను రాజగుణము లన్నియ 

ధర్మరాజునందు కలవు. 
అరాజప్పుత స్త్ మనార్యవృతో 

లుబ్ధిః సదా బన్గుమ పావబుద్దిః, 

క్రమాగతం రాజ్య మిదం పరేషాం " 

హర్తుం కథం శత్యసి దుర్వినీత. 85 

కీరీ! అదుపాజ్ఞలు లేనివాడా! నీవు రాజుకుమారుడవు కావు.” సజ్జనుల 

నడవడి నీయందు లేదు. లోభివి, ఎల్లప్పుడు చుట్టము లకు చేటు కోరుచుందువు, 

ఇతరులకు వంక (క్రమమును బట్టి వచ్చిన ఈ రాజ్యము నెట్టు చేజికి క్కి.ంచుకొన 

గలవు? 

(ప్రయచ్చ రాజ్యార్గ మపేతమోహః 

సవాహనం త్వం సపరిచ్చదం చ, 

తతో౬వశేషం తవ జీవితస్య 

సహానుజమ్యైవ భవే "న్నరేను. 80 
రాజా! మోహమును విడనాడి సగము రాజ్యమును వాహనములతో, 

లాంఛనములతో పాండవుల కొనగుము, అప్పుడే నీకును, నీతమ్ములకును 

ఆయువు మిగిలియుండును. 

కతి శ్రీ మహాభ్రారతే ఉద్యోగపర్వణి ధృతరాష్ట్రవాక్యకథనే 

ఏకోనవ జ్బాశదధిక శతత మో౭_ధ్యాయః. 

ఇది ఢ్రీ మహాభారతము ఉద్యోగ పర్వమున ధృతరామ్ట్రంని వాక్యములను 

వివరించుట యను నూటనలుబదితొమ్మిదవ అధ్యాయము. 

జాని అ ఫా 



న. 

పజ్యాశద ధికశతత మోఒధ్యాయః 

నూటయేబదియవ అధ్యాయము 

శ్రీకృషేన కొరవాన్ (పతి సామదాన భేడానొం విఫలతా. ముక్త్వా 

దణ్జనీతే 'రేవొచిత్యన్య (ప్రతిపాదన మ్, 

శ్రీకృష్ణుడు కౌరవులయెడ సామదాన భేదములు పనికిరావని చెప్పి 

దండనీతియే తగినదని నిరూపించుట. 

వాసుదేవ ఉవాచ . (క్రీకృము డిట్టు చెప్పెను. _ 
ae (సూ) 

ఏవ ము క్షే తు భీష్మేణ [దోణేన విదురేణ చ, . 

గాన్టార్యా ధృతరా ష్ట్రంణ న వై మన్దో౭.న్వబుద్ధ్యత. డ 1 

ఇట్టు భీష్ముడు, (దోణుడు, విదురుడు, గాంధారి, ధృతరాష్ట్రుడు బోధించి 
నను ఆ బుద్ధిహీనుడు తెలియకుండెను. 

అవధూ యోత్టితో మన్గః కోధసంర కలోచనః, 

అన్వ (దవ న తం పళ్చా |ద్రాజాన స్య కజీవితాః. నవీ 

ఆ బుద్ధీహీనుడు కోపముతో నెరుపెక్కిన్మకనులతో దులుపుకొని లేచి 
పోయెను. (బదుకుపై ఆశలేని రాజులందరు వానివెనుకబడి దురుసుగా వెడలి 

పోయిరి, 

. . ఆజ్ఞావయచ్చ రాజ్ఞ స్తాన్ పార్థివా న్నష్టచేతసః, . 

(వయాధ్వం వై శే క్షతం పుష్యో౬ద్యేతి పునః పునః. ఫ్రీ 

అంతే కాదు. బుద్ధి బుగ్గి అయిన ఆరాజుల నందరను ఈనాడు పుష్యమి, 

కురుక్నే(తమునకు పదడు వదడు అనియు మరల మరల ఆజ్ఞాపించెను. 

8. పుష్యః-పుష్యమీనక్ష్రము. అశ్వినిమొదలుకొని పూర్ణిమ తరువాత ఎనిమి 

దవదినమున నగును. ఇంతకు ముందుకూడ వీడవరోజునకు పెని 

అమావాస్య వచ్చును. అప్పుడు యుదమునకు సిదము కండు అని చెప్పి 
ధి ధి 

యున్నారు. 
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తతసే పృథివీపాలాః ప్రయయుః సహ సైనికాః, 

భీష్మం చేనావతిం కృత్యా సంహృష్టాః కాలచోదితాః, 4 

ఆంత నారాజు లందరు యముడు తోలుకొని పోవుచుండగా పొంగిపోవుచు 

భీష్మ ని సీనానాయకుని గావించుకొని సెనికులతోపాటు బయలుదేరి రి, 

అకాహిణ్యో దశెకా చ కౌరవాణాం సమాగతాః, 

తాసాం (పముఖతో భీష్మ సాలకేతు ర్వ్య్యురోచత, చ్ 

కౌరవృులసేన పదునొకం డకొ హిణులు వచ్చిచేరెను, వారిలో కొట్టవచ్చీ నట్టు 

తాటిసీడముగల ఫీమ్మడు విరాజిల్లేను. 

యద్మత యుక్తం [పాపం చ తద్విధతృ్వ విశాంవతే, 

ఉకం భీష్మేణ యద్వాక్యం (ద్రోణేన విదురేణ చ. క 
గొచ్చార్యా ధృతరా ష్లే9ణ సమక్షం మమ భారత, 

ఏత తే కథితం రాజన్ యద్భృత్తం కురుసంసది. 7 

రాజా! ఇందు ఏడి తగినదో దేనిని చేయగలమో అది చేయుము. భీమ్మడు, 
విదురుడు, గాంధారి, ధృతరాష్ట్ర్రడును నా యెదుట చెప్పినదంతయు కురుసభలో 

జరిగిన దంతయు సీకు చెప్పితిని. 

సామ్య మాదౌ పయు కం యే రాజన్ స్మౌభ్మాత మీచ్చతా, 

అభేదాయాస్య వంశస్య (ప్రజానాం చ వివృద్ధయే. 8 

మీ అన్నదమ్ముల మంచితనమును కోరి నేను ఈ వంశము ముక్కలు 
కాకుండుట కై , (ప్రజలు పెంపొందుటకై ముందుగా సౌమవాక్యములు పలికితిని,. 

పున ర్భేదశ్చ మే యుక్తో యదాసామన గృహ్యతే, 

కర్మానుకీ రనం చైవ దేవమానుషసంహితమ్.. 9 

ఆతనికి సామము తలకెక్కకపోవుటచే భేదమును గూడ | ప్రయోగించికిని: 
దేవతలకు, మనుష్యులకు సంబంధించిన ఆయా కర్మములనుగూడ వక్కాణించితిని, 

రి సామ్యమ్-సానుముయొక్క భావము-సామోపాయ మని తాత్పర్యము, 
పన ర్భేదళ్చ - కర్ణుని విడదీయుటకు చేసిన (పయత్నము. 
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యదా న్మాదియతీ వాళ్ళం సామపూర్వం నుయోధనః, 

తదా మయా సమానీయ ఖేదితాః సర్వాపార్థివాః, 10 

మెత్తని మాటలను సుయోధనుడు ఆదరింతని వేళ రాజల సంబలిని 

పిలిచి వారు చీలిపోవునట్టు చేసితిని. 

అద్భుతాని చ ఘోరాణి దారుణానీ చ భారత, 

అమానుషాణి కర్మాణి దర్శితాని మయా విభో. 11 

రాజా! అద్భుతములు, 'ఘూరములు, భయంల్రరములు, మానవృంకు 

సాధ్యము రానివి యగు పనులు రని చూపితిని, 

నిర్భ ర్సయిత్వా రాజ్ఞి సం సృృజీకృత $ సుయోథనమ్, 

రాధేయం ఫీషయిత్యా చ సొబలం చ పునః పునః. 12 

రోత్. 18 

పునః సామాఖిసంయు కం సం|వదాన మథా|బువమ్, 

అభేదాత్ రురువంశస్య కార్యయోగా ౮ త థెన చ 14 
ene fo) కు 

లె జ పం 

ద్యూతతో ధా ర్రరాష్టా)ణాం నిన్గాం కృత్వా తథా పునః 

ఫపయిత్వా నృృపొన్ సర్వాన్ వాగ్భి ర్మ నజ చొసక 

న! దుర్యోధనుని గడ్డిపరకగా తీసిపై చి, రాజుల నందరిని ఇధరించి, 

కర్గుని, సోరునిని భయ పెట్టి, జానమాడిన కారణమున చృతరాష్ట్రసుతులయందు 

తప్పు చూపించి, రాజుల నందరిని మాటలతో మం[తములతో చెదరి “ననట్టు 

చేసి మరల సామదానవాష్యములను నలభిలితిని, ఇవి యంతయు కురువంళము 

పొడ్జై సోటండుటకు, వని సర నేరుటరును చేసితిని, 

తీ కూరా ధృతరాష్ట్రస్య ఖష్మస్య ఏదురస్య చ్, 

తిష్టేయ: ; పొణ్డవాః స ర్వ హిత్వా మాన పుధశళ్ళరా॥, 15 

రుల అ పొండథ్పంందరు పట్టుదల Dat, సగివచ్చి ఖమ్మసి, 

విదురుని, ధృతరాష్ట్రుని మాటమై నిలుతురు. 

(వయచ్చన్తు చ లే ony మసీళా శే గు భవన్లు చ, 

యథాఓఒ౬హా రాజ గార్జయి నదుగళ్ళు హిట్రం శ, {0 

5143-85 (11) 
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సర్వం భవతు తే రాజం వజ్బు (గామాన్ విసరయ, 
అలి జ 

అవశ్యం భరణీయా హి పితు సే రాజస తమ, 17 

“దుర్యోధనా! వారు రాజ్యమును వచలుకొందురు గాత! పొలకులు కాకుం 

దురు గాక! ఖీష్మడు, విదురుడు నీకు హితము బోధించిన తీరున వారికి అయిదూ 

శ్రీనను వదలుము, రాజ్య మంతయు సీకే యుండనిమ్ము. సీతం [డి వారిని 

తప్పక పోషింపవలయునుగదా!” 
ఏవ ముకోఒపి దుష్టాత్మా నై నెవ భాగ ౦ వ్యముఇ్బత, 

దణం చతుర్థం పళ్యావి తేషు పె పాపేష షు నాన్యథా. 18 

ఇట్లు ె ప్పినను ఆ దుష్టాత్శుడు భాగము వదలనే వదలడాయును. ఇక జ 

పాపులయందు నాలుగ వదగు దండ మొక్క_టియే ఉచితమని నాకు తోచుచున్నది. 

మరియొక దారి లేదు, 

నిర్యాతాళ్చ వినాశాయ కురుషేతం నరాధిపాః, 
నో త 4 

ఏత తే కథితం రాజన్ యద్వృతం కురుసంసది. 19 

చావు మూడి ఆ రాజు లందరు కురుక్నే[త్రమునకు బయలుదేరిరి. రాజా! 

కురుసభలో జరిగిన దంతయు నీకు చెప్పితిని, 

న తే రాజ్యం (ప్రయచ్చని వినా యుద్ధేన పొజ్జవ, 

వినాశ హేతవః సర్వే (ప్రత్యువస్థితమృత్యవః. 20 

పాండుకుమారా! యుద్ధమున కొక పారు నీకు రాజ్య మొసగరు. లోక 

వినాశ మునకు కారకులేె వారంవరు మృళ్యువు దొపుఠించిసవా రె యున్నారు, 
చ 

ఇతి (శ్రీమహాభార రత & 

జే ల జలజ ది లర ఇ ఇను, a wea 

కృష్ణవా క్క పజ్బాశ థిరశతత రొ 2౬ధ్యాయు౨. 

ఇది శ్రీమహాభారత్రము వద్చోగపర్వమున భగవద్యానవ మున 

కృషవాక్యముగల నూటయేబదియవ అధ్యాయము. 
ta ఓ 

సమా వం భగవన్యానపర్వ-భగవవ్యానవర్వము ముగి సెను. 
9 a 0 

17. అయిదు। గామములు తీసికొని రాజము మొ త్రము వారికే యిచట అను (| 
రధూవమున రాన మను ఉపాయమును (ప్రయ సె*నించితి పసి తాత్పర్యము, 



సు సెన్య నిర్యాణ పర్వ య 

సైన్య నిర్యాణ పర్వము 

ఏక పలాశ ద ధికశ తత మోఒధ్యాయః 
నూటఏబదియొకటవ అధ్యాయము 

పాజ్ఞసపళే "సీనాప జే ర్నిర్హారణం, పాణవ - 

సేనాయాః కురుక్నేతే పవేశశళ్చ. 

పొండవపతమున "సీనాపతిని నిర్ణయించుట, 

పొోండవసీన కురుషే(త్రమున ప్రవేశించుట. 

వై శమ్చాయన ఉవాచ . వై భంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

జనార్లనవచః (శుత్వా ధర్మరాజో యుధిషిర 9, 
ది టు (౧ 

(భాత్యూ నువాచ ధర్మాత్మా సమక్షం కేశవస్య హ. 1 

జనార్హ నుడు వలికిన మాట నిని ధర్మముల ఏరాటిల్లు యుధిష్టరుడు, శే 

వుని యెదుట తమ్ములతో నిట్లు పలికెను 

[శుతం౦ భవద్భి రద తం సభాయాం కురుసంసది, 

శేశవస్యాపి యద్వాళ్యం తత్సర్య మహధ్రారి తమ్. 2 

కురువంగమువా రందరు కూడిన సభతో జరిగిన వృత్తాంత మంతయు 

మీరు వింటిరి. కృష్ణుడు ప పలికిన మాటయు మనకు చర్య్థాగా తెలిసినది. 

తస్మాత్ 'సేనావిభాగుం మే కురుధ్యం నరస త్రమాః, 

అకొహిణ్యశ్చ సస్తెతాః సమేతా విజయాయ వై. త్రి 

* సేనలు కురుకే|తమునకు తరలిన తీరు వివరించు పర్వము. 
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మానవ ( శేష్టులారా! ఈ సేనల వంనకము ఏర్పాటు చేయుడు. మనకు 

విజయము సాధించుటకై ఇవిగో వడకతహిణులు ఇచటకు చేరియన్న వి. 

తాసాం యే పతయః సప విఖ్యాతా సా న్నిబోధత, 

(దుపదశ్చ విరాటశ్చ ధృష్టద్యుమ్న శిఖణ్జినా. 4 

సాత్యకి శ్చేకితానశ్చ భీమ సేనళ్చ వీర్యవాన్, 

ఏతే సేనాపణేతారో వీరాః సర్వే తనుత్యజః, ర్ 

ఆ ఏడు అతొహిణులకు (పసిద్ధికెక్కి.న నాయకు లేడుగురు కలరు. వారిని 

గూర్చి తెలిసికొనుడు. ద్రుపదుడు, విరాటుడు, ధృష్టద్యుమ్నుడు, కీఖండి, 

సాత్యకి, చేకితానుడు, మహాళ క్రిసంపన్ను డగు భీమసేనుడు అను ఈ వీరు 
లందరును దేహాములు తమవి కావను భాపముతో సేనలకు నాయకులై 

యున్నారు. 

సర్వే వేదవిదః శూరాః సర్వే సుచరిత వతాః, 

హీమనో నీతిమ నశ్చ సర్వే యుద్ధ విశారదాః, G 

వీరందరు చక్కగా వేదముల నెరిగినవారు. భూారులు. మంచి నడవడిని 

(వతముగా నడుపుచున్న వారు. పాడువనులకు సిగ్గుపడువారు, సీతి గలవారు, 

యుద్ధములలో ఆరితేరినవారు. 

ఇష్వస్రకుశలాః సర్వే తథా సర్వాస్త్రయోధీనః. 

అమే వీరందరు బాణవిద్యలో చక్కని నేర్పుగలవారు. అన్ని విధము 

లగు అస్ర్రములతో పోరగలవారు, 

సపానామపి యో నేతా సేనానాం (వవిభాగవిత్, 

యః సహేత రథే భీష్మం శరార్చిః పావకోపమమ్, 7 

తం తావత్ సహదేవా[త్ర పేటూహి కురుననన, 
ది 

స్వమతం పురుషవ్యా[ఘ కో నః సేనావతిః తమః. 8 

సేనల చక్కని విభాగము అన్నియు బాగుగా నెరిగినవాడు, వీడు ఆక్షొ 
హిణులను నడుపగ లవాడు, యుద్ధమున బాణములను జ్వాలలతో మండు అగ్ని 

వంటి భీష్మని తట్టుకొనగలవాడు, మనకు సేనాపతి కాదగినవాడు ఎవ్వడో 
సహదేవా! నీ అభి[ప్రాయము నెరిగింప్పుము. . 
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సహదేవ ఉవాచ _ సహదేవ డిట్టు పలికెను. 

సంయుక్త వీకదుఃఖశ్చ వీర్యవాంశ్చ మహీపతిః, 

యం సమా|శిత్య ధర్మజ్ఞం స్యమంశ మనుయుష్ట్మా హే. 9 

మతో? విరాటో బలవాన్ క తాస్తోం యుద్దదుర్మదః, లకీ లోడు థి 
పసహిష్యతి సంగామే ఫీష్మం తాంశ్చ మహారథాన్. 10 

మనకు చుట్టము, మన దుఃఖమే తన దుఃఖ మనుకొనువాడు, పరా(క్రమము 
గల రాజు అగు మత్స్య దేశాధిపతి విరాటుడు బలవంతుడు. ధర్మమెరిగిన ఆతని 

నా(్రయించియే మనము రాజ్యభాగమును పొందగోరుచున్నాము. అతడు 

యుద్ధమున భీమ్మని, తక్కుంగల మహారథులను తట్టుకొనగలుగును, 

వైశమ్పాయన ఉవాచ _ వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

తథో కే సహదేవేన వాక్యే వాక్యవిశారద, 

నకులో2.న నరం తస్మాదిదం వచన మాదదే. 11 

సహదేవు డట్టు వలుకగా నకులుడు ఈ విధముగా మాట నందుకోనెను, 

వయసా కాస్త్రతో ధైర్యాత్ కులే నాభిజనేన చ, 

(హీమాన్ బలాన్వితః (శ్రీమాన్ సర్వళాస్త్రవిశారదః. 12 

ఈ [దుపదుడు వయస్సుచే, విద్యచే, థై ర్యమున, కులమున, బంధు 

వర్గముచే పెద్దవాడు. నెమ్మదితనము, బలము, సంవద, అన్ని ళాస్త్రములలో 

ఆరితేరినతనము కలవాడు. 

బ్య వేదం చాస్త్రం భరద్వాజా దురరః సత్య సజ్ఞరః, 
దధి గ 

యో నిత్యం స్పర్దతే దోణం భీష్మం చైవ మహాబలమ్, 18 . ద్ద బె 

భరద్వాజునివలన వేదమును, ధనుర్వేదమును అభ్యసించెను. ఎవ్వరు 

సీతని కదల్పజాలరు. సత్యనిష్ట కలవాడు. మరియు (ప్రతిదినము ,[దోఃఖనితో, 

మహాబలముగల భీమ్మ నితో పోటీవడుచుండును, 

9. సంయురః - చుట్టము. 
జాలీ 

12, కులేన - తన వంశము వారితో; 

అభిజనేన = తనకు సంబంధించిన యితరజనుల సమూహ ముచే, 
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ాఘ్యః పార్థివవంశస్య (ప్రముఖే వాహినీవతిః, 

పుత్రపొత్తెః పరివృతః శతశాఖ ఇవ దుమః, 14 

రాజుల సముదాయములో మెచ్చద గిన 'సీనావతి. కొడుకులతో, మను 

మలతో కూడి నూరు కొమ్మలు గల వృక్షమువలె లిరాజిల్లుచుండును. 

య స్తతావ తపో ఘోరం సదారః పృథివీపతిః, 

రోషా ద్రోణవినాళాయ వీరః సమితికోభనః. 15 

ఈతడు (దోణుని చావు గోరి రోషముతో భార్యతో పాటు మహాఘోర 
మగు తప మొనరించెను, యుద్ధమున శోభిల్లు వీరుడు. 

పితే వాస్మాన్ సమాధ తే యః సదా పార్థివర్గభః, 
అద -5 అల్ల “ శశురో [(దువదోఒస్మాకం గనాగం స (నకర్షతు. 16 

మనల నెల్లవేళల కన్నతం|డ్రివలె కాపాడు మన మామ (ద్రుపదుడు సేన 
మొనలో విరాజిల్లు గాక! 

స (దోణభీష్మా వాయాతొ సహే దితి మతి ర్మమ, 

స హి దివ్యాస్త్రవి దాజా సథా చాట్టీరసో నృపః, 17 

ఎదురు వచ్చు [దోణభీష్ములను తట్టుకొనగల వీరు డతడని నా భావము, 
ఆతడు దివ్యములగు అస్త్రములను నేర్చెను గదా మజియు (దోణునకు 

చెలికాడు. 

మాదీసుతాభ్యా ముశే తు స్వమతే కురునన్లనః, 

వాసవి ర్వాసవసమః సవ్యసా చ్య|బవీ ద్యచః. 18 

ఇట్లు మా(దికొడుకులు తమ అభి పాయములను చెప్పిన పిదప దేవేం(దు 
నకు సాటివచ్చు అర్జును డిట్టు పలికెను. 

17, ఆజ్లీరసః య (దోణునియొక్క. 

18,  వాసవిః - వాసవు డనగా ఇం[దుడు _ అతని కొడుకు. 

సవ్మసాదీ _ కుడియెడమచేతులతో సమానముగా బాణ[వయోగము చేయు 
వాడు. 
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యో&యం తవః| వభావేణ బుషిసంతోషజేన చ, 

దివ్యః పురుష ఉత్పన్నో జ్వాలావర్లో మహాభుజః. 19 

ఇదిగో ఈతడు జ్వాలలవంటి వన్సెతో విలసిల్లు మహాభుజుడు;, తపళ్ళ్శ 

డితో బుషి నారాధించుటవలన పుట్టిన దివ్యపురుషుడు 

ధనుష్మాన్ కవవీ ఖడ్లీ రథ మారహ్య దంకితః, 

దివై$ గ్హ్హ్యయవరై ర్యుక్త మగ్నికుణాత్ సముళ్ధితః. 20 

వింటితో, కవచముతో, ఖడ్గముతో, చక్కని ఆభరణములతో కూడి, 
దివ$ములగు గుజ్జిములు పూన్చిన రథమెక్కి అగ్నికుండము నుండి లేచి 

వచ్చినవాడు, 

గర్జన్నివ మహామేఘో రథఘాషేణ వీర్యవాన్, 

సింహసంహననో వీరః సింహతుల్యపరా కమ. 21 

"రథఘోషతో మహామేఘము గర్జించుచున్నట్లుండు గో కిశాలి, సింహము 

మేనువంటి దితని మేను. సింహమును పోలిన పరా[ఠక్రమము గలవాడు. 

సింహోరస్క: సింహభుజః సింహవఖా మహాబలః, 

సింహ్మవ్రగర్జనో వీరః సింహస్క_న్హో మహాద్యుతిః. 22 

సింహము రొమ్ము వంటి రొమ్ము, సింహము భుజము వంటి భుజము, 
సింవామున కెదురొడ్డగల రొమ్ము, సింవాగర్షన వంటి గర్జన, సింహము మూపు 

వంటి మూపుగల మహాబలుడు. గొవృతేజము గల వీరు డితడు. 

Wal సుదంష్ట్ర9ః సుహనుః సుబాహుః సుముఖో=కృ్ళశళః, 

సుజ్మతుః సువిశాలాక్షః సుపొదః సు|పతిష్టీ తః, 29 

చక్కని కనుబొమలు, వలువరున, బుగ్గలు, బాహువులు, మోము, మెడ 

స, వెడద కన్నులు, పాదములు కలవాడు, ముంచి నిలకడ కలవాడు. 

22. సింహోరస్కః, సింహవతాః - ఆను పదములకు అర్ధ మొక్కటియే 
యైనను ఒకటి వెశాల్యమును, మరియొకటి గట్టితనమును చెప్పుచున్న 
వని భాఏింవదగును. 



అభేద్యః సర్వశస్తాంణాం (పభిన్న ఇవ వారణ, 

జజే | దోణవినాశాయ సత్యవాదీ జితేస్ట్రియః. 24 
క్ష్ ది 

ఏ ఆయుధమును ఆతనిని ఖేదింపజాలదు. మదించిన ఏనుగువలె కన 
ట్టును, కేవలము (దోణుని చంపుటకే పుట్దెను. సత్యమునే పలుకును. ఇం|దియ 

ములపె అదుపు కలవాడు. 

వ [జాశనిస మస్పర్శాన్ దీపాస్యా నురగానివ. 2b 

వ(జమువలె, పిడుగువలె తాకునట్టివియ, మంటలు (గక్కు- నోక్ళుగల 

పాములవంటివియ నగు భీమ్మని బాణములను ఇట్టి ధృష్టద్యుమ్నుడు సహింప 
గలడు, అట్టివాడు మనకు సేనాపతి కావలయునని నా అభిప్రాయము, 

యమదూతసమాన్ వేగే నిపాతే పావకోపమాన్, 

రామేణాజౌ విషహితాన్ వ్యజని పష్పేషదారుణాన్, 26 

ఆ థీమ్మని బాణములు వేగమున యమదూతలను పోలినట్టివి, పెని 

బడుటలో అగ్నికి సాటివచ్చునట్టివి, వ[జమువలె సిండి గొట్టుటలో దారుణమైనవి, 

వానిని యుద్ధమున పరవరాముడు మా(త్రమే తాళగ లిగను, 

పురుషం తం న వశ్యామి యః సహేత మహ్మావతమ్, 
ధృష్టద్యుమ్న మృతే రాజ న్నితి మే ధీయతే మతిః. వి 

అట్టి పురుషుని, మహా[వతము పాటించువానిని, ధృష్టద్యుమ్నుని తాన 
మరి యొకనిని నే నరుగను. రాజా! నా బుద్ధి కిట్లు తోచుచున్నది, 

క్నిప్రహస్త శ్చితయోధీ మతః సేనావతి ర్మమ, 
అభేద్యకవచః (శ్రీమాన్ మాతజ ఇవ యూథపః. 28 

చేతి యొడుపు కలవాడు, చితచి[త్రములుగా పోరును. వాని కవచము 
నెవ్యడు పగుల గొట్టలేడు. శోభతో వెలిగి పోవుచుండును. సీనుగుల మందకు 
నాయకుడా యన్నట్ల్టుండును. 

వెశమ్పాయన ఉవాచ- వె శంపాయను డిటు చెపెను 
లా ($6) 

అర్జునే నైవ ముక్తే తు భీమో వాక్యం సమాదదే, 
అర్జును డిట్టు పలుకగా భీము డిట్లు పలుకు నండుకొ నెన్ను, 
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భీమసేన ఉవాచ _ నీమ'సేను గిట్టు నలికెను, 

వధార్థం యః సముత్నన్న శిఖబ్జీ దువదాత్శ జః, 
వద ని సిద్ధా రాజీన్ల9 టిష యశ్చ సమాగతాః, 29 

రాబేం(ద్రా! నునన వచ్చు సిద్ధులును; యుముటును (దువదుని కొడుకు 
శిఖండీ నీమ్మని చంపుటలే | సబై నని చెప ప్పుదురు, 

న యస్య సజారమమధ్యే తు దివ్య మత్రం (పకర్వతః, 
రూపం ద్రత్యన్ని ని పురుషా రామే స్యవ మహాత్మనః. 80 
అతడు యుద్ధమధ్య మున అస్త్రము (వయోగించుచుండగా మానవులకు 

మప మహాత్ముడగు రాముని రూవమే గానవచ్చు నట, 

నతం యుద్ద [ప్రవక్యామి య్ భిస్ట్యాత్తు 9ఖజ్జినమ్, 
క He సమీ రొణన్ సన్నద్దం న్యన్లనే తమ్, 81 

రాగా! ఇఉయుధయు బేతబట్టి యుద్దమునకు సిద్ధపడి రథమెకి యున్న 
శిఖండీని (నరో ట్టగ ౧వొడ్డు గ్ల కానరాడు. 

దెకతణే సమరే సాన $ భీష్మం హన్యా న హో ్రతమ్, 
ఖున్ వ మఖ వీరం స మే సేనావతి రత 82 

ఎరులకురు ప్రోలు ముసి [వతు గోగు ీష్మని చఅవగ అపుడు శిఖండీ కార్ల 
మరొకరు తు ర్ు, (భగ్న "సనోపచ్సి MOET po (ని పొంద సము, 

యుభిష్టిర ఉవాచ ధర్గురా టిట్లు పధి'కెను, 

సర్వన్య జనిత సొత సారాసొరం సలాబలమ్, 
సగం శాసొత్రి ధం్భాలగా మశ మేషాం చ కేశవః, 88 

నాయనా! సరా గ్ముగగు ఈ కషుతు. నర సజగిత్తుయొక్కూు సారము. 
పీల్లు, తిమె . బంపీనత్ర, ఈ బదరి గానము. అంతయేను ఎరుగును, 

య మాప | సో దారా ర్లః సోపు సు 'సీనాపఠి ర్మమ, 
కృ తసి) ఒవ్యగతాసో) వొ వృర్దో వాయదినాయువా. శ్ర4 
చి ats నిన వున “తడు, అస్రవిద్యలో నివుబుతో. కొట, 

ముదుసలి య . వతుచువాటి ఎవడి నను సారు సీవవతి యను, 
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ఏష నో విజయే మూల మేష తాత విపర్యయే, 

అత |పాణాశ్చ రాజ్యం చ ఖావాభావౌ సుఖాసుఖొ. 

ఈతడే మన విజయమునకు మూలము. ఒకవేళ ఓటమి యెనచో దానికిని 

ఆతడే కారణము. మన (ప్రాణములు, రాజ్యము, భావములు, అభావములు, 

సుఖములు, దుఃఖములు ఆన్నియు ఆతనియందే కలవు. 

85 

ఏష ధాతా విధాతా చ సిద్ధి రత (వతిష్టితా, 

య మాహా కృష్ణో దాశార 8 సో౬ను నో వాహినీవతిః.  తి6 
ణ్ హా ఆః 

ఇతడే ధాత, ఇతడే విధాత. మన కార్యములు నెరవేరుట యనునది యీతని 

యందే నెలకొనియున్న ది. ఆత్త డెవ్యని పేర్కొనునో యతడే మనకు సేనావతి 

యగును. - 

(బవీతు వదతాం (శేమ్లో నిశా సమభివ రతే, 
(0. లకి 

తతః సేనావతిం కృత్వా కృష్ణస్య వళవర్ష్హినః, 87 
రాతేః సేషే వ్యతిక్రా నే (వయాస్యామో రణాజిరమ్, 

అధివాసితళస్త్రాశ్చ కృత కౌతుకమజలాః. 88 
చక్కని మాట పొందికగల యీ మహానుభావుడు కృష్ణుడు సేనావతిని 

నిర్ణయింపవలయును. ర్యాత్రి గడుచుచున్న ది. సేనాపతిని నిర్ణయించుకొని 
కృష్ణునకు లోబడి మెలగుచు మిగిలిన రాత్రి కడచిన పిదప ఆయుధములకు 
పూజలు గావించి రషజాబంధనములు కట్టుకొని స్వ స్రివాచనములు గావించుకొ ని 
యుద్ధభూమి కరుగుదము. 

లల విపర్శయే _ మార్చునందు _ గెలుపుకాకపోవుటయందు; భావ_అభాచౌ. 
అభిప్రాయములు తోచుట, తోచకుండంట అనునవి, 

85. అధివాసితళశస్తాః _ ఆధివాసన మనగా కట్టలు కట్టి పూజించుట. కస్రములకు 
ఆపని కావించినవా రమై అని అరము. 

కృతకౌతుకమట్లలాః - కౌతుక మనగా తోరణము (రశాబంధనము ) 
దుంగళ మనగా స్వ స్తివాచనము. అవి కావించు 
కొన్నవారమై అని అర్థము. 
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వె గమ్వాయన ఉవాచ - పోఫంపాయను డిటు చెపెెను 
కుటు ళం ae] 

తస్య తద్వచనం (మత్వా ధర్మరాజస్య ధీమతః, 

అ|బవీత్ పుఖురీకా IM ' ధనజ్ఞుయ మవేక్ష్య హా, 89 

ధీకాలియగు ధర్మరా జాగిన అ మాట విని పుండరీకాతుడు ధనంజయు 

నొకమారు చూచి యిట్లు వథింను, 

మమా స్యేలే మహారాజ ఖభపద్భి ర్య ఉదాహృతాః, 

నేతార సవ సేనాయా మతా వికా నయోధినః, 40) 

మహారాజా! మీరు మీరు చెప్పిన నాయడుబం "వ్పవరా[కమముగల 

యోధులే. నాకును ఇష్టులే. గీ సీను నాయకులు రి 

సర్వ ఏవ సమర్థా హి తవ క తుం వదాధితుమ్, 

ఇన్లస్వాపి భయం “హా RITE అవయేయు ర్మహా వోవావే, 41 

నీ ఠందరు నీ + |తువును ల్సి పెండాడుటరు చాలినవారే. సూరమగు 

యుద్ధమున నీరు ఇం[దునవై నను తయము పుట్టింతురు. 

EE 

కిం పున ర్ధార్తరాష్ట్రాణాం లున్దానాం పాసబేత్రసామ్, 

ఇర పావణుద్దియు, దురాశాయు గొల ధృత రాష్ట్రని కొడుకులమాట చెప్ప 

నేల ? 

మయా౭పి హి మహానాహో త్య త్సియార్థం మహావావే శి 
ర్ఫత్ తో యత్నో మహాం స్మత స్ు? స్యాదితి భారత. 

భారతా ! మవానావనూ ! ఈ యుద్ధము విషయమున నీకు (ప్రియము 

కూర్చుటరై ఫాంథతి రొ వలయునని నేసంతో [ప్రయత్నము ఇ బేసిలిని, 

ధర్మస్య గత మాన్ఫణ్యం న స్మ వాన్యా నివక్షతామ్. 48 

ఏ9. గనందటి.ను ముటేష్య MWS అతను టేప్సిన 'సినావతి తనకు సరి 

వడె నన్న నూతన చేసి, 

48. ధర్మస్య ఆనృణ్యం గతము - అధర్మముగా [పవ _ర్రింపకుండుటయే 

ధర్మమునకు బుణవడి యుండరుండుట. కాంతిరై మనము న్యాయముగా 

చేయవలసిన దంతయు చేసిరి మని తొత్సర్యము. వివక్షతామ్ _ తవ్పు 

నెర్తి చెప్పగోరువారికి, న వాచ్యాః స్మ _ నిండింపదగినవారము కాము. 
నునలో ఈదోష ముగి స్నృనని ఎప్వరును చెప్పుడి రవరాశములేదని భావము, 
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మనము ధర్మమునకు బుణపడి యుండలేదు. మనల నెవ్వరు |వ్రేలె_తి. 

చూపుటకు అవకాశము లేదు. 

కృతాస్త్రం నున్యతే బాల ఆత్మాన మవిచక్షణః, 

ధా ర్తరాష్ట్రో9 బలస్థం చ పశ్య త్యాత్మాన మాతుర?. 44 

వివేకము లేనివాడు, పీల్లతనము వదలనివాడు నగు దుర్యోధనుడు తాను 

అస్ర్రవిద్యలో ఆరితేరినవాడని 'తలచుచున్నాడు. రోగివంటి ఆతనికి తాను బటి 

వంతుడే యన్న వే కనిపించుచున్నది. 

యుజ్యతాం వాహినీ సాధు వధసాధ్యా హి మే మతాః, 

న ధా ర్రరాష్ట్రా?ః శక్ష్య ని స్థాతుం దృష్ట్వా ధనజ్ఞయమ్. 45 

చక్కగా సేనను సిద్ధము చేయడు, వారు చంపుటచేతనే చక్కదిడు 

వారని నా ఆధి పాయము., ధనంజయుని చూచి ధృతరాష్ట్ర కుమారులు నిలువను 

జొలరు, 

భీమసేనం చ సం [క్రుద్ధం యమౌ చాపి యమోావమౌొ, 

యుయుధాన ద్వితీయం చ ధృష్టద్యుమ్న మమర్షణమ్, 48 

అభిమన్యుం ద్రౌపదేయాన్ విరాటదువదా వపి, 

అక్షౌహిణీపతీం క్బాన్యా న్న రేన్దాన్ థ్రీమవి|క్రమాన్. | 

కోపముతో పెల్లురేగిన భీమసేనుని, యమునివంటి కవలలను, సాత్యకిని, 
స వకోపముగల ధృష్టద్యుమ్నుని, అభిమన్యుని, (దౌపది కొడుకులను, విరాట 
దుపదులను, భయంకరమగు విజృంభణ గల ఇతర రాజులను, అనొషహిఖీ 
నాయకులను చూచి కౌరవులు నిలువజాలరు, 

సారవద్భల మస్మాకం దుష్పధర్గం దురాసదమ్, 
ధా ర్తరాష్ట్రబలం సంఖ్యే హనిష్యతి న సంశయః, 48 

గొప్పసారము కలది, ఇతరు లకు దెబ్బకొట్టరానిది, ఇతరులకు చొరశర్యము 
కానిది యగు మన బలము దుర్యోధనుని 'ే సినను యుద్ధమున చావగొట్టును, 
సంశయము లేదు. 
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ఒకరి నొకరు పిలుచుకొనుచు, కవచములు కట్టుకొనుచు సెనికులతో 

పరువెత్తుకొని పోవుచున్న పాంశవులసేన ఎటు చూచినను సముదమువలె కాన 

నయ్యెను. | 

గజేవ పూరా దురరా సమదృశ్యత వాహినీ, 
౧ ణి ధి 

అగానీకే భీమసేనో మ్మాదిపుత్రై చ దంశిలౌ. రీ 
వరదలో ఉప్పొంగిన గంగవలె ఆ సేన ఎవ్వరికిని లొంగనిదై కాన 

వచ్చెను. చక్కగా అలంకరంచుకొన్న _ భీమసేనుడు నకులసహదేవులును 
ఆ సేనకు ముందు నడచిరి. 

సౌభ|దో ద్రౌపదేయాశ్ళ్చ ధృష్టద్యుమ్న శ్చ పార్షతః, 

_పభదకాశ్చ వజ్బొలా భీమ సేనముఖా యయుః. ర్5్ 

అభిమన్యుడు, (దౌపడి కొడుకులు, ధృష్టద్యుమ్నుడు, [దుపదుడు, (పభ 

[దకులు, పాంచాలురు నీషసేనుని ముందుందుకొని బయలుదేరిరి. 

తతః శబ్దః సమభవత్ సము ద స్యేవ పర్వణి, 

హృష్టానాం సంప్రయాతానాం మోహో దివ మివాస్సృశత్. 56 

అంతనా శబ్దము పున్నమినాటి సము దపు 'ఘోషవతె ఉవ్వెత్తున లేచెను. 

సంతోషముతో ఉప్పొంగి నతచుచున్న సైనికుల ఘోష మిన్ను ముటిన టుండెను. 
ము థు య 

(ప్రహృష్టా దంశితా యోధాః పరానీకవిదారణాః, 

తేషాం మధ్యే యయౌ రాజాకు సీప్పతో యుధిష్టిరః. ర్ 

యోధులందరు చక్కగా ఆలంకొరించుకొని ఉత్సాహముతో పొంగిపోవు 

చుండిరి, శ్యతుసేనను చీల్చినేయుశ క్తి గఖిగి యుండిరి. వారి నడుమ కుంతి 

కొడుకు యుథిష్టిరుు సడచుచుండెను. 

శక టాపణవేశాశళ్చ యానయుగ్యం చ సర్వశః, 

కోశం యన్తాాయుధం చెవయేచ వైద్యా శ్చికిత్సకాః. 58 

55. సొభదః _ సుభద కొడుకు _ అభిమన్యుడు. 

58. శకటములు - వస్తుసంభారములు కొనివచ్చుట కుపయోగించు బండ్డు; 

ఆపణములు-ఆ యా వస్తువులను అమ్ముట కువయోగించు దుకొణములు, 

వేశాం _ వేళలు మొువంనువా రుండుటకు అనువగు గుడారములు; 
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బండ, దుకాణములు, భోగము శ్రీల గుడారములు, (చయాణమున 

కనువగు రథములు, భాండాగారము, ఫిరంగులు, ఆ యా రోగములకు చికిత్స 

చేయు వైద్యులు - ఈ అందరిని తీసికొని బయలుదేరెను. 

ఫలు యచ్చ బలం కిజ్చో ద్యచ్చాపి కృళదుర్భలమ్్, 

తత్సంగృహ్య యయౌ రాజా యే చాపి పరిచారకాః, రం 

ధర్మరాజు సారము లేని దానిని, ఉన్న దానిని, చిక్కి శల్యమైన దానిని 

కూడ వదలక ఉన్న పరిచారకు లందరను తీసికొని బయలుదేరెను. 

ఉపప్టవ్యే తు పాఖ్బాలీ (దౌపదీ సత్యవాదినీ, 

సహ స్రీభి ర్నివవృతే దాసీదాససమావృతా. గ్ర 

సత్యవాదిని, పాంచాలప్పు[తి, (ద్రౌపది _ రాజన్రీలతో దాసీజనముతో 
కూడి ఉపప్పవ్యమున నుండెను. 

కృత్యా మూల|వతీ కారం గులై్మః స్థావర జబ్లమెః, 

స్క_న్గావారేణ మహతా [పయయుః పాణ్డునన్షనాః. él 

స్థావరములు, జంగమములు నైన సెన్యరక్షణములతో మూల్మదవ్యము 

మున్నగువానికి తగిన రక్షణ లేర్చరచి గొప్పసేనతో పాండుకుమారులు బయలు 

దేరిరి. 

దదతో గాం హిరణ్యం చ |బాహ్మణై రభిసంవృతాః, 

సూయమానా యయూ రాజన్ రథై ర్మ ణివిభూషణై 8. 62 

యానయుగ్యమ్ - మనుజులు మ్మాత్రము (పయాణించుటకు అనువైన 

బండ్హు; కోళమ్ _ ధనాగారము; యన్తొొయుధమ్.-యం(తములతో గుండ్లు 

విసరు సాధనములు; చికిళ్సకాః - శస్త్రచికిత్స చేయువారు; వైద్యాః - 

సాధారణ రోగములను కుదుర్చువారు. 

61. గుల్మైః - రక్షణకైన ఏర్పాటులతో; స్థావరజట్గమైః - స్థావరము అనగా 
స్థిరముగా నుండు (పాకారములు మొదలగునవి. జంగమము అనగా-ఆ యా 

తావులలో నిలుచు హరుల సముదాయములు-వీనితో; మూల | వతీకారమ్- 

ముఖ్యమైనదానిని; _ అంతఃపురము, ధనము అనువాని రక్షణమునుు; 

కృత్వా -చెసి; స్కూ నావారేణ _ సేనలతో. 

నా యా లీ న . 

62. గాటు = గోవును, లర భూమిని; 



560 భీ మహాభారతము 

గోదానము, సువర్ణ దానము చేయుచు పాండవులు, (బాహ్మణులు చుట్టును 

చేరి సుతించుచుండగా, మణుల అలంకారములు గల రథములతో బయలుదేరిరి. 

కేకయా ధృష్ట కేతు శ్చ ప్యుతః కాళ్యస్య బాబభఖుః, 

[శేణిమాన్ వసుదానళ్చ కిఖణ్ణీ చావరాజితః. 698 

హృష్టా స్తుష్టాః కవచినః సళస్తాంః సమలజ్యతాః, 

రాజాన మన్వయుః సర్వే పరివార్య యుధిష్టిరమ్, ప! 

కేకయులు, ధృష్షకేతుడు, జయశాలి యగు కాశిరాజుకొడుకును, (శేణి 

మంతుడు, వసుదానుడు, ఓటమి యెరుగని శిఖండి మొదలగువారు సంతోషముతో, 

తృ పితో కవచములు ధరించి చక్కగా అలంకరించుకొని ధర్మరాజును అన్ని 

వైపుల కొలిచి నడువసాగిరి. 

జఘనార్డే విరాటశ్చ యాజ్ఞ సేనిశ్చ సొమకిః, 

సుధర్మా కు నిభోజశ్చ ధృష్టద్యుమ్నన్య చాత్మజాః. G5 

ధర్మజుని వెనుకవెపు విరాటుడు, ధృష్టద్యుమ్నుడు, (దుపదుడు, 

సుధర్ముడు, కుంతిభోజుడు, ధృష్టద్యుమ్నుని కొడుకులును నడువసాగిరి, 

రథాయుతాని చత్వారి హయాః పక్బగుణా సథా, 

వత్తి సైన్యం దశగుణం గజానా మయుతాని షట్, 6G 

నలువదివేల రథములు, దాని చ్చదురెట్లు గుబ్దములు, దానికి పది రెట్లు 

కాల్బంటులు, అరువదివేల ఏనుగులు బయలుదేరను. 

అనాధృష్టి శ్పెకితానో ధృష్షకేతుళ్చ సాత్యకి, 
పరివార్య యయుః సర్వే వాసు దెవధనజ్ఞుయా. GT 

అనాధృష్షి, చేకితానుడు, ధృష్టకేతువు సాత్యకి అనువారు వాసుదేవ 
ధనంజయుల [పక్కన నడువసాగిరి. | 

65. జఘనార్టే = వెనుకవెపు సగభాగమున; 

66. అయుతమ్ _ పదివేలు; ప త్తిసెన్యమ్ _ కొల్బంటుల సేన, 
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ఆసాద్య తు తురుక్నీ తం ప్యూథానీరాః (ప్రహోరిణః, 

ఒల్లో ళో 

పాణవాః సమద్భశళ్య న నరనో వృషభా ఇప, G8 
a జ దణ ౪ 

రురు షే్యత్రమును జేర సేనలను మోపారిందుకొ ని, జయం ఆయుధములు 
4 # గౌ త్య అక్టో రం అలి ఆ శ rl | ల 

ఫరించి ఐవొంతవ్తులు అంకెలు వయుచున్న అవిితుం వటి కొనవచ్చి రి. 

తేడ వగాహ్మా రురు 'శేతం శటాన్ దధ్ము రరినమా:, 
oN (ఏ 

తథై వ దధ్మ తుః శణుం వాసుదేవధనగ్షి య్” 69 
[ 

కురు“ (తమును (ప్రవేశించిన అ గ తుసంహారరు జుందరు. శోంఖము 

లూచిరి, అనే బాను దేన్సుడును, థభసంబవమడును గోంఖములు మొరయించిరి, 

ల అటి 

పా ఉన్యస్య నిర్జోష వం ఏస్ఫూర్ణిత మువాళః, 

i vO గ్ సయ హం శప (0 స నర me నిశమ్య సర్య్జ'సె సను (ని సమహూష్య న సర్వశః 70 

అరునుని ఎంచ జన్యము ధ్వని విఠుగు (హత వల్ ఎలువడగా సెన్యము 
a గ ఆ టా 

లన్నియు విని రోమాంచము పంటను. 

శల్టదున్తుఖిసంహృష్టః సింపూనాద స్తరస్వినా. పు, 
ఖ ద ట్ 

పృథివీం చానరిషం చ సొగరాం క్వాన్యనాదయత, 71 

శోంఖములయు, దుందుభులయు సొాదములతో ఉప్పొంగిన బలము గల 

సైనికుల సింవానాదము నింగిని, నీను, సము [దముణను (పతీధ్ష నింప పజిసిను, 

ఇ (్రీమహోఖార రోలే ఉదో ఇగ వర ణి సస ఫ్యనీర్యాణపర్వ ఖీ, భి య ళ్ జ 4 

ఖ్ జనో wut కురు శత వవేళ ఏక వ పశ దథికళతత యోడ౬ధ్యాయు, 

ఇది శ్రీమహాథారతము un ద్యోగవర్మమున నిన్ససిర్యాణవర్య (మున 
1! Ww etl ఖో | ( 

రుతు జత [టట మను సమూట ఏఎబపయుగ టవ అధ్యాయము, 

త లో ఖు న స ప 

605. సరన. అరిలలు పయుచున్న, 
అదం (| 

ల orfop yy 
G9. అవగాప p= బోచ్చీ, 

70, సమవహాష్య స రోతూంభము ఎ గగురా (= Yd, 
1 wt os ల 

SMB.86 (11) 
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నూటయేబది రెండవ అధ్యాయము 

కురు జే(తే పాణ్ణవసేనాయా నివేశళ$, శివిరనిర్మాణం చ 

కురుకేత మున పాండవసేన విడియుట; శివిరములు నిర్మించుకొనుట, 

వైశమ్పాయన ఉవాచ _ వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

తతో దేశే సమే స్నిగ్గే ప్రభూతయవ ేన్లనే, 
నివేశయామాస తదా సేనాం రాజా యుధిష్టిరణ. 1 

అంత ధర్మరాజు ఎగుడుదిగుళ్ళు లేనిది, రాలు రప్పలు లేనిదియు, మిక్కుట 

మగు గడ్డి, కటైలు కలదియు నగు (ప్రదేశమున సేనను విడియించెను. 

పరిహృత్య శ్మళానాని దేవతాయతనాని చ, 

ఆగ్రమాంళ్చ మహర్షీణాం తీర్థాన్యాయతనాని చ, a 

మధురానూషరే దేశే శుచౌ పుణ్యే మహామతిః, 
నివేశం కారయామాస కు న్లీపుతో యుధిష్టిరః, తి 

వల్ణికాడులను, దేవాలయము ఆను, మహర్షుల ఆ[శమములను, పవిితము 

లగు తావులను, సత్రములు మొదలగు (వదేశములను తప్పించి, మనోహరము, 
బీడువడినది, పరిశుణ్ధము; పుణ్యము నగు (ప్రదేశమున దొడ్డబుద్ధిగల యుధిన్టిరుడు 

సేనలను విడిది చేయించెను. 

తతశ్చ పునరుజ్థాయ సుఖీ వి శ్రాంతవాహనః, 

[ప్రయయౌ పృథివిపాలై ర్భృతః శతసహస్తశళః, 4 

అటు పైని వాహనముల అలసట పోగొట్టి తానును విశ్రాంతి నొంది లేచి 

వేలకొలదిగా రాజులు చుట్టి రాగా బయలుదేరెను. 

శీ, మధుర, అనూషరే . చూశముచ్చట అయినది, వీడుకానిది యగు. 
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వి దావ్య శతశో గుల్నాన్ థా రరాష్ట్రన్య "సెనికాన్, 

ల 
గ యి సె కు 

పర్య క్రామత్ సమన్తాచ్చ పార్టేన సహ కేశవః ర్ 

ళి 

మార్గమున దుర్యోధనుని "సెనికుల గుంపులను వందంకొలదిగా పారదోలి 

కృషారునులు ముందుకు సాగిరి. 
రడ 

re బటి hy అ చ అక న్న Wa యాం శిబిరం మాపయామాస ధృష్టద్యుమ్న శ్చ పొర్గతః, 

సాత్యకిశ్స రథోదారో యుయుధానళ్ళ ఏర్యవాన్, గ్ర 

ధృష్టద్యుమ్నుడు, [దువదుడు, రథికులలో (శేషుడు, గగొవ్చళ క్రి గలవాడు, 

యుద్ద వీరుడు నగు సొత్యకియు ఇవి రము వేయించిరి. 

అసాద్య సరితం పుణ్యాం రురు మేలే హిరణ్వతీమ్, 

సూవతీరాం శచిజలాం శర్కరావజ్క_ వర్షితామ్, 7 
టి థి 

ఖానయామాస వరిఖాం కేశవ స్మత భారత, 

గువ్యర మపి చాదిశ్య బలం తత్ర నంవేళశయత్, 8 

ఇల్లే కురుశ్నేతమున అందమైన వరినరములు గలదియు, గులకరాలు, 

బురదయు లేనిదియు, నిర్మలమైన సీరు గలదియు నగు హిరణ్వతి యను వుణ్య 

నదిని చేరుకొని రకణకొరరు పరఖను (తవ్వించి కృష్ణుడు సేనను విడిది చేయిం 

చెను. 

విధి ర్యః శిబిర స్యాసీత్ పాఖవానొం మహాత్మనామ్, 

తద్విధాని .న రెన్హాాయాం రాతయామాన కేశవః. 9 
in) 

ల 

మవొత్కుఆను వొండవుల శినిరములట తీళిటిది అట్టి ముగు కివిరములను 
శనీ యి 

ఆ యా రాజుఐళతె రృృషడు వేయింబెను. 
కు ఖు 

. గుల్మాన్ - సైనికుల గుంపులను. 

cd లో 

రముటు గణ, 

ర్ 

7. నూవరీరామ్ _ అందమును పరః 
థి టు 

ర. పరిఖామ్ _ అగడితను. 

9 , _ తద్విధాని _ అట్టివే యగు శిదిరములను, 
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(వభూతతర కాష్టాని దురాధర్షతరాణి చ, 

భక్ష్యభోజ్యాన్న పానా ని కతకో2థ సహ హూ స్రశః, 10 

శివరాణి మహార్హాణి రాజ్ఞాం తత పృథక్ పృథక్, 

విమానాసీవ రాజేన) నివిష్టాని మహీ తలే. tl 

మిక్కి_లిగటివి యగు కచెలు కలిగి, ఎవ్వరికి లొంగ నివియు, అన్నపాన 
రీ 6 

ములు సమృద్ధిగా గంవియు, గొవ్ప ధనసమృద్ది కలవియు నగు శిబిరములను 
ఆ యా రాజులకు వేరువేరుగా నిర్మింవజేసెను. అవి యన్నియు భూతలమున 

నున్న విమానములా యన్నట్టుండెను. 

త్మతాసన్ నః (పాజ్టాః శతశో ద తవేతనాః, 

సర్వోపకరణై ర్యుకా వై ద్యాః శాస్త్ర విశారదాః, 12 

ఆందు గొవ బు బుద్ధికు ఏకోలత కలవారును, మంచిజీతములు కలవారు, కొవల 

సిన పనిమట్రన్నింటెతో కూడి విద్యలో శాస్త్రములో ఆరితేరినవారు నగు శిల్పులు 
లు 

వందలకొలదిగా నుండిరి. 

జా గ్రధనుర్వర్మ శస్తా9ణాం తథైవ మధుసర్చిషోః, 

ససర్జరసపాంసూనాం రాశయ; వర్వతోపమాః. 18 

అల్లి తాళ్ళ, కవచములు, ఆయుధములు, తేనెలు, ధూవముల పొడులు 

మున్నగువాని కొండలవంటి రాశులు ఆ శివిరములందు కలవు. 

బహూదకం సుయవసం తుషాజారసమన్వితమ్, 

శివిరే కిదిరే రాజా సజ్బుకార యుధిష్టిరః. 14 

(పకి కిలిరమునందును సమృద్ధిగా నీటిని, గడ్డిని, ఉక, బొగ్గులు మొద 
అగు వానిని ధర్మరా జు సమకూర్చిను. 

మహాయనా9ణి నారాణా సోమరాణి పరశ్వథాః, 

ధనూ౦షి కవచాద్రీని బుష్టయ సూణసంయుతాః. 15 

12, వెద్యాః - వెద్యముచేయువారు; లేక విద్యావంతులు. 

13. న ర్రరసహాంసూనామ్ _ యక్షధూవ మను సుగంధ ద్రవ్యము పొడుల 
చ 

15. ముష్ట్రయః = ఈటెలు, 
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ఫిరంగులు, బాణములు, చిల్హకో లలు, గొద్దళ్ళు, బండ్లు, కవచములు, 

ఈ 'బేలు, అంపఫొదులు మొదలగునవి అచట నిండుగా గలను. 

గతాః కణరసన్నాహా లోహవర్మో"త్తరచ్చ దాః, 
(ny శ 

దృశ్య నే తత్ర గిర్యా? / సహసనశతయోధినః. 16 

ముళ్ళుగ' ల రవచములతో, గ దృథవె న మైసురువుఎతో వేలకొలది యోధులు 

గల ఏనుగులు కొండబవలె అందు గానవచ్చుచున్నవి. 

అలా న్ గన / నటీ నివిష్టాన్ పాణవాం సత్ర జాతా మిత్రాణి భారత, 

అధథిససు ర్యథాదేశం సబలాః సహవాహనాః, 17 

పొండవు లందు వచ్చియుండి రని నిని వారి మి (శముణందరు శీనలలో, 

వాహనముల€తో కూడి వారి మాటమేరరు అచటకు వరున్సన వచ్చిరి. 

చరిత బ్రహ్మ చర్యా స సే స్రోమపా థూరిదశ్నిణాః, 

జయాయ పాణ్బుపుతాణాం సమాజగ్ము ర్మహీషితః. 18 

(బహ్మచర్యము చర్కగా ఏంటించువారు, నీికుయాగ మున సోమర సము 

(తావినవారు, గొప్ప దగిణలతో యజ్ఞములు చేసినవారు నగు రాజులు పొండు 

పు[తులకు జయము ర +ర్యుసపై (పీగితో వచ్చిరి, 

ఇతి శ్రీనుహోథారతే ఉద్యోగవర్వణి _సెన్యనిర్యాణవర్వణి 
mi} 

శివిరాటినివ్మాషు దివా ఫోదధికశత తయో౬ ధ్యాయః. 

ఇది (శ్రీమవాభారతము ఉద్యోగ సర ముస సన్యనిర్యాణపర్వమున 
టి న ఖు భాష mw _ లల ల ఒల్లో ఏరా దినిర్మాణము గల నూటయునదిదంచన అధ్యాయము. 

తీ 1] 

« ౧ ఖీ 
క OR 

16, రర సన్నా హోం ఎ చేలువలి భాగముు బాశిము కర న్న ఇవదములు రి 

గట - అట్టి కవచములు గల ఏనుగులు కో[తుపుం ఏనుగుల చర్మము 

సు 
న. 

17. అధిస [సుః - వరువున వచ్చి చేరిరి, 
Ww 



(తిపజ్భాశదధికళశతత మోఒ ధ్యాయః 
నూటయేబదిమూడవన అధ్యాయము 

సాం[గామికవ్యవస్థాం ఏవిరనిర్మాణం చ కర్తుం 

దుర్యోధన స్యాదేశః; 'సెనికానాం రణయా[తోద్యమళశ్చ. 

యుద్ధనంబంధమైన ఏర్పాట్లు, శివిరనిర్మాణము చేయుటకు 

దుర్యోధనుడు అదేశించుట, సైనికులు రణయా[తకై చేయు ప్రయత్నము 

జనమేజయ ఉవాచ - జనమేజయు డిట్టు పలికెను, 

యుధిష్టీరం సహానీక ముపాయా నం యుయుతృయా, 

సన్ని విష్టం కురుక్నేత్రే వాసుదేవేన పాలితమ్. ] 

విరాట్నదుపదాభ్యాం చ సప్పతాభ్యాం సమన్వితమ్, 

కేక్షయె ర్భృష్షిధి శవ పార్టివై 8 శతకో వృతమ్. వి 

మ హేన్షం మివ చాదితెక రభిగు పం మహారగథై 8, 

(ఫత్వా దుర్యోధనో రాజా కిం కార్యం (పత్యపద్యత. . లి 

ధర్మరాజు యుద్ధము చేయు కోరికతో శ్రీకృష్ణుడు కాపాడుచున్న సేనతో 

కూడి కొడుకులతో పాటు, విరాటుడు, (దుపదుడు, కేకయులు, వృమ్లలు, అను 

వారికో తక్కిన వందల కొలది రాజులతోపాటు దేవతలు రక్షించుచున్న 

మహేం[దునివలె మహారథులు రక్షించుచుండగా కురుక్నేత్రమున నిలిచి 
యుండేనని విని దుర్యోధనమహారాజు ఏ పనిని చేపటైను? 

ఏత్ర దిచ్చా మ్యహం [శోతుం ఏ సరేణ మహామతే, 

సం|భ్రమే తుములే తస్మిన్ యదాసీత్ కురుజాజ్లలే. 4 

ఓయి మేధావీ! ఆ కురు షే[త్రమున ఏర్పడిన ఆ గందర గోశమంతయు 

విసరముగా వినగోరుచున్నాను. 
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వ్యథయేయు రిమే దేవాన్ సేన్దారినపి సమాగమే, 

పాణవా వాసుదేవశ్చ విరాట్మదుపదౌ తథా. ర్ 

ధృష్టద్యుమ్నశ్చ పొఇఖ్బాల్యః శిఖజ్జీ చ మహారథః, 

యుధామన్యుశ్చ వికాన్లో దేవై రపి దురాసద 9. 6 

ఆ పాండుకుమారులు, వాసుదేవుడు, విరాటుడు, [దుపదుడు, సాొంచా లరాజు 

కొడుకు ధృష్టద్యుమ్నుడు, మహారథుడగు శిఖండి, గొప్ప వరా క్రమముగల 
వాడును, దేవతలకును  గెల్వరానివాడును అగు యుధామన్యుడు తలపడినచో 
ఇం(ద్రునితో పొటు దేవతలను కూడ నొప్పింతురు. 

ఏత దిచ్చామ్యహం [శోతుం విస్తరేణ తపోధన, 

కురూణాం పాజ్జవానాం చ యద్యదాసీ ద్విచేష్టితమ్. 7 

కౌరవులకు పాండవులకు జరిగిన ఆ వికారపు చేష్ట యంతయు విస్తర 

ముగా వినగోరుదును. 

వైశమ్ప్చూయన ఉపాచ - వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

(పతియాతే తు దాశార్లే రాజా దుర్యోధన సదా, 

కర్ణం దుళ్ళాసనం చైవ శకునిం చాాబవీ దిదమ్. 8 

కృష్ణుడు తిరిగి వెళ్ళిన పిదప దుర్యోధనుడు కర్దునితో, దుళ్ళాసనునితో, 
శకునితో ఇట్టు పలికెను, 

అకృలేనై వ కార్యేణ గతః పార్థా నధోకజః, 

స ఏనా న్మ న్యు నావిష్షో [భువం ధష్యత్యనంశయమ్. ౧ 

కృష్ణుడు వచ్చినవని సాధింపపయే పొంగవుంగత కేగెను, కోపము పెళ్ల 

రేగిన అతడు వీరిని బాగుగా ఉడికించును. సంశయము లేదు. 

ఇహషో హి వాసుదేవస్య పాణవె ర్మమ విగ్రహః, 
రు ఆజా 

థీమసేనారునా చెవ దాశారస మతే సిలౌ. 10 
జు చు లా లి ఖు 

ఆ వాసుదేవునకు పాండవులతో నేను పగ పెట్టుకొనుట యిష్టము 

భీమార్జును లాతని యిష్టము ననుసరించియే (పవ ర్రింతురు 
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అజాతశ|తు రత్యర్థం భీమ సేనవశానుగః, 
నిళృతశ్చ మయా పూర్వం సహ సర్వైః సహోదరై 8. 11 

అజాతశ[త్రువగు ధర్మరాజు ఖీమునకు లోబడియుండును. మరియు నేను 
నా తమ్ములతో కలసి, ఆతనికి ఆతని తమ్ములకును మునుపు కీడు చేసియుంటిని. 

విరాటదుపదౌ చైవ కృతవైరౌ మయా సహ, 

తౌ చ సేనా[ప్రణేతారౌ వాసుదేవవశానుగౌ. 12 

విరాట[ద్రుపదులును నాతో విరోధము “పెట్టుకొనియన్నారు. వారిపుడు 
సేనలను నడుపుచున్నారు, మరియు వాసుదేవుని వశమున నడచుకొందురు, 

భవితా విగహః సోఒయం తుములో రోమహర్షణః, 

తస్మాత్ సాం| గామికం సర్వం కారయధ్య మతన్టి)తాః. 18 

కావున ఇదిగో ఘోరమయిన విరోధము వచ్చిపడనున్నది, తలచుకొన్నచో 
ఒడలు గగుర్చొడుచుచున్నది. కావున మీరందరు, మెలకువతో యుద్దమునకు 

ఏర్పాటులు చేయవలయును, 

శిబిరాణి కురుక్నే తే [క్రియన్తాం వసుధాధిపాః, 
స్వపర్యాపావకాశాని దురాదేయాని శ|తుభిః. 14 

కొవున రాజులారా ! మీకు తగినంత వెసులుబాటు గలుగునట్టుగా, పగ 

వారికి చొర శక్యముకాని శిబిర ములను ఏర్పాటుచేయుడు. 

ఆసన్న జలకోష్టాని శతకో౬థ సహ్మసళః, 

అచ్చేద్యాహారమార్గాణి బన్నో_చృయచితాని చ. 15 

అందుబాటులో నీరు సమృద్ధిగా గల గదులను, శ తువులు చెరువజాలని 

“ఆయా వస్తువులు తెచ్చుకొను మార్గములు గలవానిని, చక్కని కూర్చు గలవానిని 

నూర్లకొలదిగా వేలకొలవిగా కూర్చుడు. 

15, ఆసన్న జలకోష్టాని_నీరు దగ్గరగా నున్న గదులు గలదానిని, అచ్చేద్య - 

ఆహారమార్లాణి - శత్రువులు పాడుచేయజాలని వస్తువులు కొ నితెచ్చు 

మార్గముగ లవానిని, బన్స-ఉ (చృయ-చితాని _ కటలు కట్టి ఎత్తుగా పేర్చిన 
0 థి యి కు కాంత్ 

వస్తువుల సముదాయములు కలవానిని, 
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వివిధాయుధ పూర్ణాని పతాకాధ్యజవ ని చ, 

మాళ్చ తేషాం పనానః (కియనాం నగరాదృహిః. 16 
థి — 

పలు విధములగు ఆయుధము.తో నిండినవానిని, జెండాలు, ధ్వజములు 

గలవానిని కూర్చుడు. నగరము వెలువల వాని కవసరమగు బాటలు చక్క 

జేయుడు. 

[ప్రయాణం ఘుష్యతా మద్య శ్వోభూత ఇతి మా చిరమ్, 

తే తథేతి (పతిజ్ఞాయ శో్పభూతే చకిరే తథా. 17 

హృష్టరూపా మహాత్మానో నివాసాయ మహీక్షి తామ్. 

4 గ్రెశ్చీ (పయాణమని యిప్పుడే చాటింపుడు. జాగుసేయవలదు,' అని 

దుర్యోధనుడు చెప్పగా వారట్లే యని నొక్కి చెప్పి రాజుల బసశకై అన్ని యేర్చా 
టులు ఉల్లాసముతో మరునాడే కావించిరి. 

తత సే పార్థివాః సర్వే తచ్చుత్వా రాజణాసనమ్, 18 

ఆసనేభ్యో మహారే భ్యో ఉద తిష న్న మర్షితాః, 
CN అ 9 

బాహూన్ పరిఘసంకాశాన్ సంస్పృళ నః శనైః శనైః, 19 

కాఖ్బనాజ్లదదీషాంశ్చ చన్దనాగురుభూషితాన్. 

అంత నా రాజు లందరు (పభుకాసనము విని ఆవేశముతో పొంగిపోవుచు, 

గడియలవంటివియ, దాహుపురులతో తళతళలాడుచున్నవియు, ఆగురుతో 

అలరారుచున్నవియు నగు చేతులను మెలమెల్లగా తాకుచు గొవ్పవెలగల ఆసనముల 

నుండి ఎగిరిపడుచుండిరి. 

ఉష్మీషాణి నియచ్చ న నః పుణ్ణరీకనిభై 8 కరెః, 

అ న్తరీయో త్రరీయాణి భూషణాని చ సర్వశః. 20 

పద్మములవంటి చేతులతో తలపాగలను, ధోవతులను, ఉ త్తరీయములను 

ఆభరణములను చక్కజేసికొనుచుండిరి, 

తే రథాన్ రథినః గోషా హయాంశ్చ హయకోవిదాః, 

సజ్ఞ్జయ ని స్మ నాగాంశ్చ నాగశితా స్వనుష్టితాః. 21 

(శేస్టులగు రథములవారు రథములను, అశ్వ విద్యలో ఆరితేరినవారు 

గుట్టములను, ఏనుగుల తీర్పులో నేర్పుగలవారు ఏనుగులను సిద్ధము చేయు 

చుండిరి. 
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అథ వర్మ్శాణి చితాణి కాళ్బానాని బహూని చ, 

వివిధాని చ శస్తా౦ణి చక్రుః సర్వాణి సర్వశః. 22 

చితచి[త్రములగు బంగారు కవచములను పెక్కి_ంటిని, వలువిధములగు 

ఆయుధము లన్నింటిని అస్న వే పులనుండి సిద్దము చేయుచుండిరి. 

పదాతయళ్చ పురుషాః శస్తాంణి వివిధాని చ, 

ఉపాజ్మహుః శరీరేషు హేమచిత్రాణ్యనేకళః. 298 
కాలుబలమునండలి పురుషులు బంగారు వన్నెచిన్నెలు గల పలుతీరుల 

ఆయుధములను ఒడలియందు కట్టుకొ నుచుండిరి. 

తదుత్సవ కఇవోద్మగం సం[పహృష్టనరావృతమ్, 

నగరం ధార్తరాష్ట్రస్య భారతాసీత్సమాకులమ్. వి4 

ఉప్పొంగు ఉత్సాహముగల నరులతో నిండిన దుర్యోధనుని నగర 

మంతయు పండుగనా డున్నట్లు అర్భాటముతో విరాజిల్లైను, 

జనాఘసలిలావరో రథనాగాశ్వమీనవాన్, 

శజ్ఞదున్తుభినిర్షోషః కోశసజ్బుయరత్నవాన్. 25 

చితాంభరణవీర్మోర్మిః శ్స్త స్రనిర్మల ఫేనవాన్, 

(పాసాదమాలా; దివృతో రథ్యాపణమహా హదః, 26 

యోధ చన్దోందయోద్భూతః కురురా జమహార్ణ వః, 

వ్యదృశ్యత తదా రాజం శ్చన్దో9దయ ఇవోదధిః. 27 

కురురాజు మహి సేనాసము[దము చం[దోదయము నాటి మహాసముద్రము 

వలె కన్పళక్టైను. అందు మనుజుల గుంపులే సుడులు. రథములు, ఏనుగులు, 

గుజ్జములు అనునవియే పెనుచేవలు. శోంఖములయు, దుందుభులయు రొదలే 

ఘోష. ధనరావలే రత్నములు. చిత్రములగు కవచములు భూషణములు 
తరంగములు. ఆయుధములే ,స్వర్బమగు నురుగు, పెద్ద వె పెద్ద భవనముల వరుసలే 

కొండలు. బాటలు, వివణిపీథులు జలాకయములు యోధుల విజృంభణమే 

చం[దోదయము. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగ పర్వణి సెన్యనిర్యాణపర్వణి 

దుర్యోధన సెన్యసజ్జకరణే (తివజ్బాశదధిక శతత మో౬ధ్యాయః. 

ఇదీ (శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున 'సెన్యనిర్యాణ పర్యమున 
దుర్యోధనుని సే సేన సిద్ధమగుట యను నూటయేబదిమూడవ అధ్యాయము. 

* జాని 0 పింజ 
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నూటయేబదినాలుగవ అధ్యాయము 

యుధిష్టి రన్య (శ్రీక్చష్టం (పేతి 5 కాల్మప్పాప్త పక్ _ర్తవ్య జిజ్ఞాసా, థగవతొ 
యుద్ధమైన కర్తవ్య తయోపపాదన ౦, యుధిష్టిర సంతాప 8, 

్రీకృష్ణవచనానా మర్దునేన సమర్థన మ్, 
యుధిష్టిరుడు ఢ్రీకృష్పుని తత్కాలమున చేయదగిన దేమి యని యడుగుట, 
శ్రీకృష్ణుడు యుద్ధ మే కర్తవ్యమని నిరూపించుట, యుధిష్టరుడు మననున 

కష్టపడుట, అర్షునుడు గ్జీ ఢ్రికృస్లుని మాటలను సమర్థించుట. 

వైశమ్చాయన ఉవాచ _ వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 
వాసుదెవస్య తద్యాక క మనుసృృత్య యధిక్షిరః 
పునః వ్మపచ్చ వార్టయం కథం మన్లో2. (వీ దిదమ్. 1 

వాసుదేవుని పలుకు ననునరి ఐచ్చి ధర్మరాజు కృష్ణుని మరల నిట్లడిగెను. 
ఏమీ! ఆ బుదిహీను డిట్లు వలికెనా ? 

అట్ట 

అస్మి న్నభ్యాగలే కాలే కించ నః తమ మచ్యుత, 

కథం చ వర్తమానా వై స్వధథర్మా న్న చ్యవేమహి. లి 

అచ్యుతాః కొల మిట్లు వచ్చి పడినది. ఇప్పుడు మనము నమి చేయదగును? 
ఏమి చేసినచో మనము మన ధర్మము; నుండి జారకుందుము ? 

దుర్యోధనస్య కర్ణస్య శరునేః సౌబలస్య చ, 
వాసుదేవ మతజ్ఞోఒసి మమ స్మథ్రాతృకన్య చ. 8 

వాసుదేవా ! నీవు దుర్యోధనుని, కర్లుని, సుబంరాజగు శోకునియొక్క_యు 
అభ్మిపాయము లెరిగినవాడవు. మా తమ్ములతో కూడిన నా అధి(పాయము కూడ 
ఎరుగుదువు, 
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విదురస్యాపి తద్వాక్యం శ్రుతం భీష్మస్య చేభయోః, 

కన్యాళ్చ విపుల్మవజ్ఞ (ప్రజ్ఞా కార్లేష్యున తే (మతా. 
విదురుడు, భీమ్మడు పలికినమాట వింటిని. గొవ్ప (ప్రజ్ఞ కలవాడవు 

కుంతీభావమును కూడ మొ త్రముగా వినియున్నావు, 

సర్వ మేత దతిక్రమ్య విచార్య చ పునః పునః, 

క్షమం యన్నో మహాబాహో తద్భరివీ హ్యవిచారయన్. శ 
కృష్ణా! ఇది యంతయు అటుంచి, నీవు చక్కగా మరల మరల అలో 

చించి, సంకోచము విడనాడి మనకేది తగినదో దానిని చెప్పుము, 

4 

శుతె ఇతదర, రాజస్య. ధర్మారసహితం వచః, 
U ర్వ 0 & ® , 
మేఘదున్దుభినిర్లోషః కృష్ణో వాక్య మథా|బవీత్, 6 

ధర్మమును అర్థమును సాధించుటకై ధర్మరాజు వలికిన మాట విని 

ఫ్రీకృష్ణడు ఉరుమువంటి, దుందుభినాదము వంటి కంఠస్వరముతో నిట్లు పలుక 

కృష్ణ ఉవాచ ఎ కృష డిట్టు వేలి కెను. 

ఉ క్రవానస్మి యద్యాక్యం ధర్మార్థసహితం మత్త 

న తు తన్నికృతిప్రజ్ఞి కౌరవ్యే |వతితిష్టతి. 7 
నేను ధర్మమునకు, ఆర్థమునకు భంగమురాని మేలై నమాట చెప్పితిని, 

ఇని వంచనలో పండితుడై న ఆ దుర్యోధనునియం దది కుదురుకొ నదు. 

నచ భీష్మస్య దుర్మేధాః శృణోతి విదురస్య యూ 

మమ వా భాషితం కిజ్బిత్ సర్వ మేవాతిన రతే. 8 
ఆ పాడుబుద్ధివాడు భీమ్మని మాటగాని నా మాటగాని కొంచెమేని వినడు. 

చిటారుకొమ్మ యెక్కి కూర్చున్నాడు. 

నెష కామయతే ధర్మం నష కామయతే యశః, 
జితం స మన్యతే సర్వం దురాత్మా కర మా[శితః. 9 

(a=) 

7 నికతి పజ - వంచనయందు బుద్ధికుళలతగల వానియందు. 
సర్వము, ఆడివర్తకే వవ _ ఏ హద్దును లేక (వవ ర్రించునని భావము; 
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నిడి ధర్మము రొఖట్టిదు. తీరి రాబటటదు. ఆ దుర్మార్గుడు రోరుని పటి 
అంటీకి రు ౧ శ టి 

(వేలాడుచు అంతయు గలిచిన'ట్టే. భావిందుచున్నాడు. 

బన మాజ్ఞావయామాస నుబు వావీ సుయోధనః, 
థ 

నచ్తతం అబ్ధవాస్ కామం దురాత్మా పొపనిశ్చయః. 10 

es దురాత్ముడు, పావనిర్ణయములు చేయు దుర్యోధనుడు నన్నే కట్టివడ 

చేయ నొజ్టి యిచ్చెను. కొని వాని కోరిక తీరలేదు. 

ఇ టీ ఇకో ఖీ రిని. అటి శ్రీ ఇభ ఇల ౮ నచ hy నప (త్ భి యుక్రం త తాహతు ర్యచః, 

సరే త మనువ లనే యితే నిదుర మచ్యుత, 11 

థీమ్మ దు రా, (దోబుడు కొని అపుగు తగిన మంచిమాట వలుకరుండిరి, 

ఒక్క. విదుపడు సూత్రము వానికి తోబదగునా 

శకునిః సొబలశే కవ ర రొర్హదుఖకాసనా వపి, 

త్వయ్యయురా న్యఃిష న మూఢా మూఠథ ముమర్షణమ్. 1 
అంటి 

ba 

బుద్ధిలేని వార గు వరుని, రొర్దుడు, దుశ్శాసనుడు అసూయావరుడై న 

అ మూఘససే యనునరించుచు సీ విషయమున. వనికిమూలిన వలుకులు పలికిరి. 

ఇడ కించ తేన మయో శేన యాన్యథాషత కౌరవః, 

సంకేపేణ దురాత్మా౬ఒసి న యుకంత్వయి వ ర్తతే, 18 

ముడు రూసిన కూత న్ని. శీను చెన్పనేల 7 కొలదిలో చె చెవృవ వలసినచో 

వాడు నిలుట్యై దుష్టుడు. సీ జంతు సరిగా మెలగగు, 

_ పార్టివేవు నస ర్వేష య ఇమే తవ సెనికాః, 

యక్ పొపం యన్న కల్యాణం సర్వం తస్మిన్ (పతిష్టితమ్. 14 

11, తథ - బంథింవ వచ్చిన సమయమందు - ఇహ డీయు 5 క్షమ! అనగా, 

ఏదో సీతులు చెవ్చుట యని ర్భోష్లుని తాత్ళ్సర రము రాదు. తగిన దండసీతి 

పయోగింప వలయునని భావము, 

అచ్యుత - ఇచి ధర్మరాజు సప నంబోధన _ థర్మమునుండి జారని 

వాడా | అను తాత్పర్యము గ్రహాంవదగను. 

14, నర రోల ణం - చెడు సరణి _ నీ వారియందు భేసీ పాదము, అధర్మ 
గ్ా 

రణీి దుత్కోధభను నియందు స్థిరముగా సున్నవని ఖవము, 
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సీ వైపు యుద్ధము చేయగోరి వచ్చిన రాజులఎవరియందు లేని పాపము, 

లేని అపభమగు తీరు వానియందు గూడుకట్టుకొని కూర్చున్నది. 

న చాపి వయ మత్యర్థం పరిత్యాగేన క ర్లిచిక్, 
కౌరవై 8 శమ మిచ్చామ సత్ర యుద్ధ మన నరమ్, 15 

మనము ఎన్నటికిని అంతయు వదలుకొని కౌరవులతో శాంతిని కోరము. 

ఇక యుద్ధమే తరువాయి. 

వైశమ్పాయన ఉవాచ _ వైశంపాయను డిట్లు చెప్పెను. 

త్యచ్చుత్వా పార్థివాః సర్వే వాసుదేవస్య భాషితటి, 

అ|బువనో ముఖం రాజ్ఞః సముదైక్షన భారత, 16 

కృష్ణుని మాట విన్న రాజులందరు ఏమియు వలుకళ రాజు మొగము 

చూచుచుండిరి. 

'యధిష్టిర స్వభ్మిప్రాయ మభిలక్యు మహీక్షితామ్, 
యోగ మాజ్ఞాపయామాస ఫీమార్దునయమైః సహ. 1 

ధర్మరాజు రాజుల అభ్మిపాయము గుర్తించి భీమార్దునులను నకులసహ 

దేవులతో పాటు యద్ధ్యపయత్నములు చేయ నాజ్ఞాపించెను. 

తతః కిలకిలాభూత మనీకం పాబ్ణవస్య హా, 

ఆజ్ఞాపితే తదా యోగే సహ హృష్య న సెనికాః, 18 

అంత పాండవ సేకలో కిలకిలారావములు చెలరేగను, యుద్ద [పయత్న 

మునకు ఆజ్ఞ వెలువడిన వెంటనే సైనిగలు సంతోషముతో పొంగిపోయిరి. 

అవధ్యానాం వధం పళ్యన్ ధర్మరాజో యుధిష్టిరః, 

నిః్వసన్ భీమసేనం చ విజయం చేద మ్మబపీత్. 19 

చంపదగని వారిని చంపుచున్నామే యన్న భావముతో యుధిష్టిరుడు 

నిట్టార్చుచు భీమసేనునితో, అర్జునునితో ఇట్టు పలికెను. 

15, పరిత్యాగేన _ రాజ్యము నుపేక్షించుటచేత;) అన స్తరమ్ _ వెంటనే 
చేయదగిన పని. 

17. యోగమ్. యుద్ధమునకు సంబంధించిన ఉద్యోగ మును.[పయత్నమును, 
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యదర్గం వనవాసశ్చ E 

సో౭.య మస్మా ను పైత్యే 

వీది కలుగరాదని అడవుల బడి వరమదుఃఖ మనుఖవించితినో ఆ పెను 

కీడు బలాత్కారముగా మనపై ఇవిగో వచ్చిపడినది, 

౦ దుఃఖం చ యన్మయా, 
ల 

పరో౬నర్థః పయత్నతః, 20 

వ 

వ 

తస్మిన్ యత్నః కృతో౬స్మాభిః సనో హీనః ప్రయత్నతః, 

అకృతే తు [ఫయత్నే ౬స్మా నుపావృ తః కలిర్మహాన్, 21 

అవి నిమిత్తముగా మన మెంతో (ప్రయత్నము చేసి *(తువధ చేయ 
కుంటిమి, (వయత్నము చేయకున్నను మనలను గొప్పపావము చుట్టుకొను 

చున్నది. 

కథం వ్యావధై్య్యైః సంగ్రామ: కార్యం సవా భవిష్యతి, 
లీ ళల 

కథ౦ హత్యా గురూన్ వృద్ధాన్ విజయో నో భవిష్యతి. 22 

చంవదగని వారితో హోరెట్టు చేయదగును ? గురువులను, పెద్దలను చంపి 

నచో మన కది జయ మెట్టగును ? 

త చ్చుత్వా ధర్మరాజస్య సవ్యసాబీ వరంత వః, 

యదు క్షం వాసుదేవేన శ్రావయామాస తద్వచః. వ్ర 

20, యదర్గమ్ _ దేనిని తప్పించుటకై; 

సోఒయమ్ - కులక్షయరూవమైన ఆ పొవము. 

21. తస్మిన్ ఆ కీడు నిమిత్తము కాగా; యత్న ః- ఆకులతయము కాకుండు 

ఉపాయము . అప్పటి కప్పుడు కొ|తువులను రూపుమాపుట అను._ధీము 

నికి ఇష్టమైన ఉపాయము, అస్మాభిః - కొంతిని కోరెడు మనచేత; 

(పయత్నతః ల (పయత్నపూర్వకముగా; హీనః . వ్యర్థమైనదిగా చేయ 

బడినది, అకృతే తు (ప్రయల్నే - (వయత్నము చేయకున్నను; మహాన్. 
గొప్ప; కలిః _ పాపము; అస్మాన్ - మనలను; ఉపావృత్తః ఆ చుట్టు 

కొన్నది _ కులకయము కారాదని ద్యూతకాలమున ఎంతో స్మిగహము 

పూని అప్పటి కవ్వుడు శ్యోతువులను చంపుట యను షావము చేయక 

పడరాని పొట్టు వడిలిమి. ఇప్పుడు మనమై యుద్ధ(ప్రయత్నము చేయకు 
2 లో ల్ అనం అ అ జో లల ED అకు ఆమ వ ను జ్ ళ్ న చ్ ut 
నును ఆ పావము మనలు మున్టుల బున యున్నవస ఖాపము, 

ఖీ 
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ధర్మ రాజు పలుకు విన్న అర్జునుడు వానుచేవుడు వలికిన ఆ మాటనే 

వినిపించెను. 

ఊఉ క్రవాన్ దేవకిపు|తః కున్యాళ్చ విదురస్య చ, 

వచనం తత్యయా రాజన్ నిఖిలేనావధారితమ్. 24 

రాజా! కుంతియు, విదురుడు చెప్పిన మాట సీక్ష కృష్ణుడు తెలిపెను, 

అది యంతయు నీవు గుండెకు పట్టించుకొంటివి. 

నచతౌ వవ్యతో ఒ౬ధర్మ మితి మే నైన్షికీ మతిః, 
నాపి యుక్తంచ కౌనేయ నివ ర్రితు మయుధ్యతః. 25 

వారిరువురు అధర్మము నెన్నటికిని చెప్పరని నా ౩ త్రిరుగులేని అధి 

(ప్రాయము. మరియు కుంతీకుమారా! నీవు నేడు యుద్ధము చేయర మరలుటయు 
తగినవని కాదు. 

త్మచ్చుత్వా వాసుదేవో౬ఒపి సవ్యసాచివచ స్తదా, 

స్మయమానో=. (బవీద్వాక్యం పార్థ మేవ మితి [బువన్, 26 

అర్జునుని మాట విన్నపిదప కృష్ణుడు చిరునవ్వు నవ్వుచు ధర్మరాజుతో 

“అది యట్టిదే” యని వలికెను. 

తత సే దృఢనంకల్చా యుద్ధాయ స సహ సెనికాః, 

పాణవేయా మహారాజ తాం 'ర్యాతిం సుఖ, మావసన్. 27 

మహారాజా! అంత ఆ కుంతీకుమారులు సెనికులతోపాటు చెదరని సంకల్ప 

ము కలవా రే.ఆ రా[తి సుఖముగా నుండిరి. 

ఇతి శ్రీమహాభార తే ఉద్యోగపర్వణి సైన్యనిర్య్భాణ పర్వణి 

యుధిష్టి రార్డునసం వాదే చతుః పజ్బాశదధికళతత మో౬ధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగవర్వమున సైన్యనిర్యాణవర్వమున 
ధర్మరాజార్జునసంవాదముగల నూటయేబదినాలుగవ అధ్యాయము, 

— 0 

బిర, తొ._ఆ కుంతీవిదురులు; అధర్మమ్ _ ధర్మముకాని దానిని; న వక్యతః - 
పలుకరు; ఇతి . అని; మే_నా;నై ష్టిక్రీ _ తిరుగులేని; మతిః-అభి ప్రాయము, 

అయుధ్యతః -_ యుద్ధము చేయక; నిపర్తితుమ్, అపి _ మరలు£బయు; 
న యుక్తమ్ . తగట్టు 
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నూటయేబదిఅయిదవ అధ్యాయము 

దురో[్రధనక రకం స్వీయ 'నెన్యవి భాజన మ్, 

పృథక్ పృథగకొహిణీవఠరినా మధిషేచనం చ, 

దుర్యోధనుడు తన సైన్యమును భాగములుగా చేయుట, 

అడిహిణులకు విడివిడిగా "సీనావతులను నిర్ణయించి 

వారి కఖిషేకము చేయుట. 

వై శమ్చాయన ఉవాచ - వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను, 

వ్యుష్టాయాం 

వ్యభజ తాన్య 

వై రజన్యాం హి రాజా దుర్యోధన సతః, 

సీ కాని దశ చెకం ద భారత, 1 

ఆ రాలి గడచిన పిమ్మట దుర్యోధనుడు త 

భాగములుగా చేసెను 

(AS al రని (౮ గ్ర శ ర్ల ల x 0౮ ప్రో 

నరహ సిరథా శ్యానాం సారం మధ్యం చ వల్లు చ, 

సర్వేష్యతేష్యనీకేమ స సందిదేశ నరాధిపః. 2 

కొల్బంటులు, ఏనుగులు, రథములు, గుల్చములు ఆనువానిలో ముందు, 

నడుమ, వెనుక ఉండవలసినదానిని సేన అన్నింటియందును ఏర్పరచెను. 

SMB.87 (11) 
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సొనుకర్షాః సతూణీరాః సవరూథాః సతోమరాః, 

సోపాసజ్ఞాః సళ కీకాః సనిషజ్లాః సహరయః. 9 
జె 

అనుక ర్షములు, పెద్ద అంవహొదులు, కవచములు, చిల్లకోలలు, అంస 

పదులు, శకులు, నిషంగములు, ఈటెలు కలవారు. ono ది 686 

సధ్వజాః సవతాకాశ్చ సశరాసనతోమరాః, 

రజుభిశ్చ విదితాభిః సపొశాః సపరిచ్చదాః, 4 
డా (6, 

ధ్వజములు, జెండాగుజ్జలు, వింటితో విసరు తోమరములు, విచిితములగు 

(తావ్మగల పాశములు, పరపులు మొదలగునవి కలవారు...*... 

సకచ గహవిక్నేపాః సతె లగుడవాలుకాః, 

సాశీవిషఘటాః సర్వ ససర్జరసపాంసవః. 5 

వీ ఈ శ్లోకము మొదలుకొని 10వ కోకమున గల “*నానామణివిభూషితాః” 

అన్నంతవరకు గల విశేషణము లన్నియు “చితానీకాః” - అనుదానికి 

సంబంధించినవి; = సానుకర్షాః య అనుకర్షములు గలవారు, అనుకర్ష 

మనగా రథముయొక్క. అవయవము ఏదైన పోయినయెడల సరిచేయుట 
కుపయోగించు కొయ్య, దీనిని రథము[కింద కట్టి యుందురు. “అను 

కర్షో రథాధఃస్థదారుణి' అని మేకిని. తూణీరము, ఉపాసంగము, నిషం 

గము _ అనునవి అంపపొడులలో భేదములు. తూణీరము చాల పెద్దది; 

రథములు దీనిని మోయును, ఉపాసంగము . గుజ్జములు, ఏనుగులు 

మోయగల చాజముం పొద; నిషంగిము-కాల్బంటులు మోయు పొది, 

సవరూథాః య రథముల పై రతణకు వేయు చర్మపు తొడుగును వరూథ 

మందురు. ఆది కలవారు; తోమరము లనగా-బేతితో విసరెడు ములుకులు 

గల కట్టలు, గోకి అనగా ఇనుపనందము; ముష్టి యనగా పెద్ధబరువు 

గల కై. 

శీ. ఫరాసనతోమరాః.పింటితో (ప్రయోగించు లాపవ్పపాటి వాణములు, పాశము 

అనగా దగ్గరకు వచ్చిన వారిని మెడకు చుట్టి లాగుటకు వీలైన (తావ; 
పరిచ్చదము అనగా _ పలప్పులు, కంబళ్ళు మొదలగునవి. 

ర్ కచగవావిషేసాః _ జుట్టుకు పట్టించి లాగుటకు వీలైన కట్టలు, వీని 
నో 

చవర జనతు పదార్థి ముండును, ఆ దండమును విసరగా అది జుట్టునతు 
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ఘజ్జి ణఅఫలకాః సర్వే సాయోగు డజలోపలాః, 

కాలభినిపాలాళ్చ సమధూచ్చిష్టముద్దరాః. 6 

స 

స 

ఘంటలతో కూడిన వలకలు, ఇనుము, బెల్లము క కరగించిన పాకము, 

గుండ్లు; శాలములు, భించివాలములు, మైనము, రోరలివంది ఆయుధములు 

కలవారు, 44444౪౪ 

6. 

అంటుకొని సులభముగా ఊడిరాదు. కర (గవ మనియు పొఠము-_ఆంకుళ 

మని అర్థము _ నూనె, సెల్పము, ఇనుక వీనిని బాగుగా వేడిచేసి శత్రు 

వులపై (కుమ్మరింతుదు. సాశీవిషమటాః. - పెద్ద భయంకరములగు 

పాములున్న కుండలు. వీనిని శోతుపుల మధ్య వదలుదురు; సర్జర సః- 

కరకమగు హొడి _ సాం|బాణి యననగును, దీనివలన నివ్వు చెల 

రేగును, 

సధజ్ఞభంకాః - ఘంటలుగల పలకలు _ ఆయుధముల చివరలు కల 

వారు-.గంటలు గల చర్మము, కొత్పులు, పట్టిసములు, చురకత్తులు మొద 

అగునవి కలవారని కొందరు. 

గుడజలమ్ - వాగుగా వేడిచేసిన బెల్లము డొరగిందిన పాకము 

ఉపలాః _ యం|తములతో (పయోగించు గుంద్భు; 

శాలములు . పెద్దగా ధ్వనిచేయు ఆయుధములు; 

థినిపాలఃః - పెద్ద ఇనువ గుదియలు, 'నహాలి అనియు పాఠము _ 

అప్పుడు భూము ఆయుధముగా గటవారు, 

మధూచ్చిష్టమ్ _ లేనెపట్టులో తేనె తీసివేయగా మిగిలిన మైనము - దీనిని 
కూడ వేడిచేసి శత్రువుల మీద పోయుదురు. 

ముదరములు - రోకలివంటి ఆయుధములు. 

నకరాజ్ణదజబ్ఞకాః - కాండమనగా బాణప్త ములికి, దానితో కూడిన దండము 

కాండదండము . అచి కలవారు; ముష్మన్న రజ్జలు అను ఆయుధ 

ములు గంవారని భావము; 
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ముళ్లకజ్జలు, నాగట్ట, విషతోమరములు, చేటల పెట్టలు, కొడవళ్ల, 

రేగుముళ్లవంటి ముష్టగల తోమరములు గలవారు. 

సకీలకవచాః సర్వే వాసీవృషాదనాన్వితాః, 

వ్యాఘచర్మపరీవారా ద్వీపిచర్మావృతాళ్చ తే, 8 

బొడిపెలున్న కవచములు కలవారు, క రైలలో గుట్టుగా నున్న ఆయుధ 

ములు, ఉలులు, పులితోళ్ళు, చిరుతపులితోళ్ళు కప్పుకొన్న వారు... 

సహర్షయః సశ్చజాశ్చ స ప్రాసవివిధాయుధాః, 
ఎ ౧ ౬ 

టబ 

సకుఠారాః సకుద్దాలాః సతె లషౌమసర్చిషః, 9 

సీరమనగా - నాగలి; అట్టి ఆయుధము, విషము పూసిన తోమరములు 

గలవారు; 

సథార్చపిటకాః _ బాగుగా కాలిన బెల్లము ముక్కులు మొదలగువానిని 

వినరుట కుసయోగించు చేటలు, పిటకము లనగా అట్టి చేటలు గల 

పెరిలు _ ఇవీ కలవారు; 

దా్యతము . కొడవలి. అంకుళతోమరాః-అంకుశములు కూర్చిన తోమర 

ములు, 

8. _సకీలకవచాః _ బొడిపెలున్న కవచములు గలవారు.ఇట్టివారిని పిడికిటి 

పోట్లతో నొప్పించుట కష్టము. సశీలక్రకచాః అనియు పాఠము. వాడీ 

వళ్టుగల జంపములు గలవారని యర్థము. వాళశీ లేక వాసీ అనగా-లోపల 

గుట్టుగా ఆయుధములున్న కై, వృషాదనము అనగా _ ఉలులు. వ్యాఘ 

చర్మపరీవారాః - పులితోళ్డ కప్పుకొన్న వారు; ద్వీపి అనగా.చిరుతపులి, 

ర... సహ బుష్టయః - [దవిడదేశములో (ప్రసిద్ధమగు, _ చేతితో. విసరు 
వంకరగా నుండు ఆయుధము బుషి - దానితో కూడినవారు; శృంగము 

అనగా - కొమ్ములు - వీనిని గదల దెబ్బలకు పోయిన రక్తమును వద 

లించుటకు ఉపయోగింతురట; లేడా మలమూ[తములను వదలుట కువ 

యోగింతురు. తైలకైమాని _ నూనె గుడ్డలు; వీని బూడిదను దెబ్బలు 

తగిలిన చోట అద్దుదురు. సర్చిః - నెయ్యి - వెద్యముకొర కువయోగిం 

తురు, 
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బుష్టులు, కొమ్ములు, బల్లైములు, మరియు 'పెక్కునిధములగు ఆయుధ 

ములు, గొడ్డు, గునపములు, నూనెగుర్డలు, నేయి కలవారు, 

రుక్మ జాల [వతిచ్చన్నా నానామణివిభూషి తాః, 

చిత్రానీకాః సువపుషో జ్వలితా ఇవ పావకాః. 10 

బంగారు తీగలతో అల్లిన కవచములు ధరించినవారు, అనేకములగు మణి 

భూషణములు కలవారు, మంచి. దేహములు కలవారు, అగ్నులవఠి వెలుగొందు 

చున్నవారు నగు చ్మితచి[త్రముల ధోరణులు గల 'సెనికులు అందు కలరు, 

తథా కవచినః శూరాః శ స్తేరష కృతనిశ్చయాః, 

కులీనా హయయోనిజ్ఞాః సారథ్యే వినివేశితాః. 11 

అనే గొప్ప కవదములుగల శూరులు, ఆయుధముల (వయోగములో 

ఆరితేరినవారు, గొవ్వ కులమున పుట్టినవారు, గుజ్జముల జాతుల నెరిగినవారు, 

రథము నడుపువృ త్తిలో నేర్చుగలవారు కలరు, 

బద్ధారిష్టా బద్ధక జా బద్ధధ్వజవతాకినః, 

బద్ధాభరణ నిర్యూహా బద్ధచర్మా సివట్టిళాః. 12 

తాయెతులు మొదలగువానిని, విరుదములవంటివానిని, ధ్వజములు, పతాక 

లను; ఆభరణములు, శిఖరములు, ఒరలు, కత్తులు, పట్టిసములను కట్టుకొన్నవారు 

కలరు. 

10. చితానీకాః = చితములైన సైన్యములు - చిత చిత ములుగా కానవచ్చు 

సెనికులని భావము, ఆ కశబ్దము పుంలింగమును కలదు. “అనీకో ౬ 

శ్రీ రణే సెన్యే” అని మేదిసీని; సీంటువు. 

12, బద్ధారిష్టాః య అరిష్టము అనగా అపశములను పార(దోలుఏవై కట్టుకొను 

తాయెత్తుల వంటివి. అవి వట్టుకొన్నవారు; టద్దకణా క రకము అనగా 

గుజ్జములు మొవలగు వొసి తట అమె భుంటలు, మాంలు, ముక్కిమురు 

మొదలగువాని గుత్తులతో కలిపి తమ (పతాపాతళయమును వ్యక్తము 

చేయుటకు కట్టుకొను విరుదము. అవి కట్టుకొన్నవారు “కా స్యాదవన్త 
రీయస్య హా దబ్బాలవల్లవే, స్పర్ధాపదే నా టోర్మూలే” అని మేదినీ 

నిఘంటువు, 

బద్దాభరణనిర్యూహోః _. ఆభరణము అనగా నిచట చిరుగంటలు, నిర్యూ 

హాము అనగా సిగబంతులు, అట్టివి రోలవారు, 
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చతుర్యుజో రథాః సరే సర్వే చో తమవాజినః, 

సపాసబుష్టి కాః సర్వే సర్వే శతశరాసనాః. 18 

రథము లన్నియు నలుగురితో కూడియున్న వి. అందరు మేలు జాతి 

గుజ్జములతో కూడియుండిరి. అందరి చేతులలో ఈచెలు, బల్లెములు కలవు, 

వందల కొలది విండ్డు పట్టియున్నారు. 

ధుర్యయో ర్లయయో రేక స్తథాన్యా పార్షిసారథీ, 
£9 

తౌ బాపి రథినాం (శేషా రథీ చ హయవి తథా. 14 

రథమున కున్న నలుగు రవ్వ రనగా.రథములకు కట్టిన రెండు గుజ్జము 

లను చూచుకొనుట కొకడు, రథికులలో మేలు తరగతికి చెందిన చ[కరవకు 
లిదరు, గుల్రముల తత్ర మెరిగిన రథి యొకడు _ ఇట్లు (ప్రతిరథమునకు 

(గ్ ర్ మ cc 

నలుగురు చొప్పున ఉందురు, 

నగరాణీవ గుపాని దురాధర్షాణి శతుభిః, 

అసన్ రథసహస్రాణి హేమమాలీని సర్వశః. 15 

శ|తువులు ఆ[కమింపజాలనివి, నగరములవలె చక్కని రక్షణ కణవియు, 

బంగారు మాలలు కలవియు నగు వేలకొలది రథములు అచట నుండెను, 

యథా రథా స్తథా నాగా బద్ధక తాః స్యలజ్కతాః, 

బభూవుః స ప్రపురుషా రత్నవ న్ల కఇవా[దయః. 18 

రథములవలెనే ఏనుగులుకూడ విరుదములు కట్టుకొని చక్కగా 

అలంకరించుకొని యున్నవి. ఒకొక్క. ఏనుగునకు ఏడుగురు మనుష్యులు 

కలరు. ఆటా ఏనుగులు రత్నములు కప్పిన కొండలో యన్నట్టున్న వి. 
గా షత. 

14, 18 వ క్టోకములో చెప్పిన నలుగు రెవ్వరో ఈ శ్రోకమున వివరించు 
చున్నారు. 1. రథి. 2. సారధి, కి, 4 - చ[కరక్షకులు. చ[కరక్షకులు 

కూడా గొప్ప యోధులు. ధుర్యయోః _ ఇరుసుకు దగ్గరగా నున్న; 

హాయయోః _ గుజ్జములకు; పార్షిసా రథీ _- చ్యాకరక్షకులు - ఇద్ద రు. 
ణా 

15. హేమమాళీని _ బంగారుమాలలు గలవి, 
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ద్యావజ్యు_.శధరౌ తత ద్వా వు త్త్రమధనుర్ధరౌ, 

ద్వౌ వరాసిధరౌ రాజన్నేకః శ క్తిపినాకధృక్ . 17 

అంకుశ ములు పట్టినవా రిరు 

ల ధరించిన వారిద్దరు, 

ఏనుగులపె నున్న యేడుగురు ఎవ్యరన _ 

వరు, మేలుజా జాతి విండ్లు పట్టినవా రిరువురు , మేలైన ఖడ 

శ్రి (తిహలము పట్టినవా డొకడు, 
బ్య 

గజై ర్కత్తెః సమాకీర్ణం సవర్మాయుధకోళతై =, 

తద్బభూవ బలం రాజన్ కౌరవ్యస్య మహాత్మనః. 18 

గొప్ప గుండెనిబ్బరముగ ల దుర్యోధనుని ఆ సేన మదించిన ఏనుగులతో, 

కవచములతో, ఆయుధములతో, ఒరలు మొదలగువానితో నిండియుండెను. 

ఆము క్రక వై ర్యుక్తైః సవతాకై 8 స్వలజ్యతై 8; 

సాదిభి శ్చోపపన్నాను తథా చాయుతకో హయాః, 19 

కవచములు దాల్చినవారును, వతాకలతో కూడినవారును, చక్కగా 

అలంకరించుకొన్నవారును ఆగు రథికుంతో కూడిన గుజ్జములు వేలకొలదిగా 

నుండెను. 

ఆసంగాహాః సుసంవన్నా హేమభాణ్గపరిచ్చదాః, 

అనేక శతసాహ్మసాః సర్వే సాదివశే స్థితాః, 20 

17. * అంకుగమును తాల్సినవారు ఏనుగులను అదుపులో పెట్టుదురు. విండ్డు 

పట్టిన యిద్దరు దూరముగా నున్న వారిని కొట్టుట రుపయోగ వడుదు రు, 

కలి పట్టినవారు దగ్గరగా వచ్చిన కోతుపులను కొట్టుదురు, శ్రి, 

(తిహలము ధరించినవారు ఆల్లంత దూరమున నున్న గో తువులను 

కొట్టుదురు. పినాక మనగా (తిహాలము. 

19.  సాదిఖిః _ గుజ్జపురౌతులతో. 

20. _అసం[గాహాః-సం[గ్రాహ మనగా ముందు రెండుకాళ్ళను పైశె త్రి హేషితము 
(గుజ్జపు అరపు) చేయుచు గంతులు వేయుట _ అట్టిది లేనివి, కనుకనే, 

సుసంవన్నాః _- చక్కని శిక్షణ కలవి; భాండ మనగా అశ్వ ములకు పెట్లు 

అభ రణములు, పరిచ్భద మనగా పైని కప్పు వస్త్రములు ౬ అవి కలవి, 
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సం|గ్రాహాములు లేనివియు, చక్కని శిక్షణ కలవియు, బంగారు తొడ వులు 

గలవియు, రథికుని అదుపులో నిలుచునవియు నగు లక్షలకొలది గుజ్జములు అందు 

కలవు, 

నానారూవవికారాశ్చ నానాకవచశ న్ర్రీణః, 

పదాతినో నరా సత బభూవు ర్లేమమాలినః. 21 

పెక్కు. రూపవికారములు గలవారు, అనేకవిధములగు కవచములు, 
ఆయుధములు కలవారు, బంగారు దండగలవారు నగు కాల్బలము మానవులు 

' అందు కలరు. 

రథ స్యాసన్ దశ గజా గజస్య దళ వాజినః, 

నరా దళ హయ స్యాసన్ పాదరజుః సమ న్లతః, బలి 
ఒక రథమునకు వది యేనుగులు, ఒక వీనుగునకు వది గుజ్జములు, ఒర్ 

గుజ్జము నకు పదిమంది నరులు పరివారమై అంతట నిలిచిరి. 

రథస్య నాగాః పల్నాళ న్నాగస్యాసన్ శతం హయాః, 

హయస్య పురుషాః సప్త భిన్న సన్ధానకారిణః, లి 

ఒక రథమునకు ఏబది యెనుగులు, ఒక యేనుగునకు నూరు గుజ్జములు, 

ఒక గుజ్జమునకు ఏడుగురు నరులు, చెదిరినవారిని ఒకచోటికి తెచ్చుటకై యుండిరి. 

21. నానారూవవికారాః _ ఎరుపు, నలుపు మొదలగు రంగులు, గుట్టిము 

మొగము వంటి మొగము మొదలగురీరులు గలవారు. 

9౨ిలి ఈ శ్లోకములో చెప్పిన విభాగము [వకారము ఒక రథమునకు పది 

యేనుగులు , వంద గుజ్జములు, వేయిమంది నరులు వరివారముగా 

నుందురని భావము, 

28. పె శ్లోకమున చెప్పిన దొక పద్ధతి = మరియొక పద్దతి ఈ బ్లోకమున చెవ్వు 

చున్నారు. దీని (ప్రకారము ఒక రథమునకు ఏబది ఏనుగులు, అయిదు 

వేల గుజ్జములు, ముప్పదియైదువేల కాల్బంటులు వరివూారముగా నుందుర ని 

తాత్పర్యము. 

ఇచట రథములలో పరివారమునందలి సంఖ్యాభేదము (పధానవ్య కులు, 

ఆ|పధానవ్య కులు అనుదాని నిబట్టి హెచ్చుతగ్గులుగా నుండునని తెలియ 

దగును, 
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సేనా పజ్బుశతం నాగా రథా సావన ఏవచ, 

దశసేనా చ వృతనా పృతనాదళ వాహినీ. 24 

అయిదు వందల ఏనుగులు, ఆయిదు వందల రథములు గల దానిని సేన 
యందురు. అట్టి "సీన పది రెట్టయినచో పృతన యగును, పృతన పదిరెట్టయినచో 

వాహిసి, 

సేనా చ వాహినీ చైవ వృతనా ధ్యజినీ చమూః, 
అక్షాహిబీతి వర్యాయె ర్నిరుకా చ వరూధినీ. బక 

సేన, వాహిని, వృతన, ధ్వజిని, చమువు, అక్షౌహిణి అను వేరు వేరు 
పేర్లతో చేనను నిర్వ చింతుము, 

24. ఈ [పకరణమున ఈ పరివార సంఖ్యలో హెచ్చుతగ్గులు (పాధాన్యము-_ 

ఆ|పాధాన్యము అనువాని దృష్టితో చెప్పుట జరిగినది. సాధారణ సంఖ్య 
అదిపర్వమున “ఏకో రథో గజస్త్వేకో నరాః పణ వదొాతయః, [తయశ్ళ్చ 

తురగా స్తజ్ జైః వత్తి రిత్యభిధీయతే” ఒక రథము, ఒక యేనుగు, అయి 

దుగురు కాల్బంటులు, మూడు గుజ్జములు కలదానిని పత్తి యందురు - 
మొదలగు శ్లోకములందు వివరించిరి. దాని ననుసరించియే యీ కోక 
మును చెప్పుచున్నారు. ఇందు రథములకు, ఏనుగులకు సమాన సంఖ్య 
చెప్పుట _ గుజ్జములయు, నరులయు సంఖ్యను సూచించును. దానివలన 

సేనయందు, అయిదు వందల ఏనుగులు, అయిదు వందల రథములతో 
పొటు పదునైదు వందల గుజ్జములు, ఇరువడియ్లైదు వందల మంది నరు 

లుందురసి తెలియనగును, వృతనయందు అయిదు వేల వీనుగులు, 
అయిదు వేల రథములు, ఇరువదియెదువేల నరులు, వదునై దువేల గుట్ట 

ములు (నుండును, వాహినియందు ఏబనివేల ఏనుగులు, ఏబదివేల 

రథములు, రెండున్నర అతల మంది నరులు, లక్షన్నర గుజ్జములు 

ఉండును, 

25, ఇట్లు చెప్పినను ఆదిపర్వమున చెప్పిన లెక్క. సరిపోవుట లేదు. ఆ 

శంకకు సమాధానముగా ఈ శ్లోకమును చెప్పుచున్నారు. సేన, పృతన, 
వాహిని మొదలగునవి పర్యాయవాచ క ములే కాని సంఖ్యలోని భేదములను 

పురస్కరించుకొని భిన్నార్థములు రలవిగా భావింపరాదు. వట్టన ఓక్క 
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ఏవం వ్యూఢథాన్యనీకాని కౌరవేయేణ ధీమత్తా, 

అకొహిణ్యో దశెకా చ సజ్జ్యాతాః సప్త చైవ హ, 26 

తెలివిగల కురురాజు ఇట్లు సేనలను మోహారించెను. ఒక వైపు అక్ష 

హిణులు పదునొకండు, మరియొకవై పు ఏడుగా లెక్కకు వచ్చినవి, 

అక్షాహిణ్యసు సపెవ పాబ్ధవానా మభూ దృలమ్, 

అక్షుహిణ్యో దశైకా చ కౌరవాణా మభూ దృలమ్. 27 

పాండవుల బలము వీడు అకొహిణు లాయెను. కౌరవుల బలము వదు 

నొకం డకొపహీణు లాయెను. 

నరాణాం పజ్బా పజ్బాళ దేషా పత్తి ర్విధీయతే, 

సేనాముఖం చ తస సా గుల్మ ఇత్యభిశబ్లితమ్. 28 

ఏబదియైదుగురు నరులు గలదానిని పత్రి యందురు, దానికి మూడు కెట్లు 
సేనాముఖము, అది మూడురె ట్లయినచో గుణ్మము, 

(తయో గుల్మా గణ స్వాసీద్ గణా స్వ్యయుతళో ౬భవన్, 
దుర్యోధనస్య సేనాసు యోత్స్యమానాః [పహారిణః, 29 

మూడు గుల్మము లొక గణము. దుర్యోధనుని సేనలయందు యుద్ధము 
చేయు ఆయుధధారుల గణములు వేలకొలదిగా గలవు. 

తత్ర దుర్యోధనో రాజా హూరాన్ బుద్దిమతో నరాన్, 

[పసమీక్ష్య మహాబాహు శ్చకే9 సేనాపతీం సదా... 80 

అందు దుర్యోధనమహోరాజు బుద్ధిమంతులై న వారిని చక్కగా పరికించి 
సేనావతులనుగా నియమించెను. 

భీమసేనుని యందే పదివేల వీనుగుణ బల మున్నట్టు చెప్పబడినది. ఇట్లు 
బల పరిగణనమును బట్టియే వదునొకండు, ఏడు అపషొహిఖుల లెక్క. 

కొని కేవలము లెక్క (వకారము, పాండవుల బలము సంఖ్య కౌరవ 

బలము సంఖ్య కంచె తమ్కువ అయినను, లెక్కింప శక్యము కాని 

శ్రీకృష్ణుని బలము సహాయముగా నున్నందువలన వారికి జయము కలిగె 

నని సంభావింపదగును. 

29 అఆయుతళః . అయుత మనగా పదివేలు. వేల కొలదిగా ననుటబే లెక్క. 
పెట్టజాలని, సంఖ్యలో కొల్ఫంటులు కోంరను నర్గము వ్య క్రమగుచున్నది. 
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పృథగకుహిణీనాం చ (వజేత్యా న్నరస తమాన్, 

విధివత్ పూర్వ మానీయ పార్థినా నభ్యభాషత. 81 

నరులలో (శేమ్టలగు అతొహిణీనాయకు అందరిని విడివిడిగా రావించి 

వారితో మంచి మాటలు పలుకుచుండెను. 

కృపం |దోణం చ శల్యం చ సైన్గవం చ జయదథమ్, 
నుదకిణం చ కాంబోజం కృతవర్మాణ మేవ చ. లలి 

(దోణప్ముతం చ కర్తం చ భూరి శవస మేవ చ, 

శరునిం సౌబలం చైవ బాహ్హీకం చ మహాబలమ్. 88 

కృపుని, దోణుని, శల్యుని, సింధురాజగు జయ్మదథుని, కొంబోజరాజగు 

సుదక్నిబుని, కృతవర్మను, [దోణుని కుమారుడగు అశ్వత్థామను, కర్దుని, భూరి 

(శవసుని, సుబలరాజగు శకునిని, మహాబలుడగు బాహ్లీకుని _ ఈ వదునొకండు 
గురిని అకొ హిణీనాయకుల నొనర్చెను. 

దివసే దివసే తేషాం (పతివేలం చ భారత, 

చే స వివిధాః పూజాః (ప్రత్యక్షం చ పునః పునః. 84 

(పతిదినము ఆ యా సమయములలో తానై వచ్చి వారికి పలువిధములగు 

మన్న నలు గావించెను. 

తథా వినియతాః సర్వే యే చ తేషాం వదానుగాః, 

బభూవుః 'సెనికా రాజ్ఞాం (ప్రియం రాజ్ఞి శ్చికీర్షవః,. లిర్ 

అట్లు వారందరను, వారి అనుయాయులను లొంగరీసికొనెను. ఆ రాజుల 

'సెనికు అందరు ఆ రాజునకు (పియము చేయగోరినవారైరి, 

ఇతి (శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగ వర్యణి 'సైన్యనిర్యాణపర్యణి 

దుర్యోధన సైన్య విభాగే పజ్బువ జ్బాశ దధిక శతత మో ౬ధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉ ద్యోగవర్వ్యమున సెన్యనిర్యాణపర్యమున 

దుర్యోధన సైన్యవిభాగము గల నూటయేబదియెదవ అధ్యాయము, 

mm ల 9 ప 



షట్పజ్యూశ ద ధికశతత మో ఒధ్యాయః 

నూటయేబదియారవ అధ్యాయము 

దుర్యోధనేన భీష్మస్య (ప్రధాన సేనాపతిపదే అభిషేక8, 
కురుక్షేత్రం గత్వా శినిరనిర్మాపణం చ. 

దుర్యోధనుడు ఖీష్ముని (పధాన'సేనాపతిగా అఖభిషేకించుట, 

కురుకే(తమున కరిగి కివిరములను వేయించుట. 

వైశమ్ప్చూయన ఉవాచ _ వైశంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 
తతః శా ననవం భీష్మం పొజ్జాలి ర్హృతరాష్ట్రజః, 

సహ సరై ర్మహీపాలై రిదం వచన మ బవీత్. 1! 

వీదప ధృతరాష్ట్రని కొడుకు రాజులందరితో కూడి చేతులు జోడించి 

శంతనుకుమారుడగు భీమ్మనితో నిట్టు పలికెను. 

బుతే సేనాాపణేతారం పృతనా సుమహత్యపి, 

దీర్యతే యుద్ధ మాసాద్య పిపీలికపుటం యథా. 2 
సేన యెంత పెద్దదియైనను గట్టి సేనా నాయకుడు లేనిచో యుద్ధమాడు 

నపుడు బచీమలగంపువలె చెల్లాచెదరై పోవును, 

న హి జాతు ద్వయో రృుద్ధిః సమా భవతి కర్పిచి చిత్, 

శౌర్యం చ బలనేత్తూణాం స్పర్ణతే చ పరస్పరమ్. 9 

ఎన్నటికిని ఇద్దరి బుద్ధి సమానముగా నుండదు. సేనానాయకుల శౌర్యము 
కూడ ఒకదానితో నొకటి పోటీపడుచుండును. 

(శ్రూయతే చ మహాప్రాజ్ఞ పై "హెహయా నమితౌజసః, 

అభ్యయు |ర్భాహ్మణాః సర్వే సముచ్చి)తకుళధ్యజాః. h 

మహామేధావీ! ఒక కథ వినపచ్చుచున్నది. గొప్ప దేవాబలము గల 

ప్రాహ హయుఐను, దర్భల ధ్వజము లెత్తుకొని (బాహ్మణు లెదురొ నిరి, 
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రా నభ్యయు స్తదా వైళ్యాః హదా శ్చైవ పితామహ, 
ఏకతస్తు (తయో వర్ణా ఏకతః కృతియర్షభాః. ర్ లో 

అదే వారికడకు వైస్యలు, బ్యూదులును పోర వచ్చిరి. ఇట్టొకవై పు మూడు 
కొట 

వర్ణములవారును, మజణియొకవై పు క (త్రియవ రేణ్యులును ఉండిరి. 

అడ ళా శ అలి ల తతో యుద్ధే ష్యభజ్య న (తయో వర్ణాః పునః పునః, 

కత్రియాళ్ళ జయ న్యేవ బహులం చె కతో బలమ్, 6 

అంత యుద్ధమున మూడువర్ణ ములవారును మాటిమాటికి ఓడిపోవజొచ్చిరి, 

క్ష(తియులు ఒకవైపున నున్న గొప్పబలమును గెలువనే గెలిచిరి. 

“వ్ వి ఇగ తత చె క్షతియానేవ ప[వచ్చు ద్వైజస తమాః, 

తేభ్యః శశంసు రర్మజ్తా యాథాతథ౧౦ పితామహా. 7 
6 ఆజ ౦ 

తొతా! అంత ఆ _వాహ్మ ణ|వవరులు క్ష[తియులనే గెలు పెటు సొందితి 
య 

వ . ‘ ళ్, నిర క కున ల లవ్, 
రని అడిగిరి. ధర్మ మెరిగిన ఆ కృతియులును వారి కున్నదున్నట్లు చెప్పిరి. 

వయ మేకస్య శృణ్వానా మహాబుద్ధిమతో రణే, 

భవన ను పృథక్ సర్వే స్వబుద్దివళవ రినః. 8 
wD అనాతో a) అలానే 

యుద్ధమున మేము దొడ్డబుద్ధిగ అవార మై ఒక్క.ని మాట వినుచుండుము, 

మీ రన్ననో ఎవరిబుద్దికి తోచినట్లు వారు నడచుకొందురు. 

తత సే బ్రాహ్మణా శ్చ[కు రేకం సేనావతీం ద్విజమ్, 

నయే సుకుశలం శూర మజయన్ శ తియాం సతః. ర్ట 

అంత నా (బ్రాహ్మణు లందరు నీతిలో ఆరితేరిన ఓక [వాహ్మణహారుని 

సేనాపతిగా చేసికొని క్ష(త్రియల నందరిని గెల్చిరి. 

ఏవం యే కుశలం భారం హిలేప్పిత మకల్మషమ్, 

సేనావతిం |ప్రకుర్యని తే జయని రణే రిపూన్. 10 

ఇట్టు నేర్చు గలవాడును, మేలు కోరువాడును, హొపబుది లేనివాడును అగు 
౦ ధి 

ఖూరుసి సీనావరిని గావించుకొనువాలు యుద్ధిమున గెలుతులు. 
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భవా నుశనసా తుల్యో హితై షీ చ సదా మమ, 

అసంహార్యః సితో ధర్మే స నః సేనావతి ర్భవ. 11 
థి 

నీవు శుక్రాదార్యు నంతటివాడవు ఎల్లవేళల నా మేలు కోరుదువు. నిన్నె 

వ్యరు నేమియు చేయజులరు. ధర్మమున ని ష్ణ గలవాడవు అట్టి సివు మాకు సేనా 

వతివి కావలయును. 

రశ్మి వతా మివాదిత్యో వీరుధా మివ చన్గ్రమాః, 

కుబేర ఇవ యక్షాణాం దేవానా మివ వాసవః, 12 

కిరణములు గిలవారికి ఆదిత్యుడు, అతలరు చం|దుడు, యతులకు 

కుబేరుడు, దేవతలకు ఇంద్రుడు ఎట్లో మరు నీ వట్టివాడవు. 

వర్యతానాం యథా మేరుః సువరః వఖిణాం యథా, 
టం 

కుమార ఇవ దేవానాం వసూనామివ హవ్యవాట్. 18 

పర్వతములకు మేరువు, పతుంఠు గరుత్మంతుడు, దేవతలకు కుమార 

స్వామి, వసువులకు అగ్ని యెట్టివాడో మారు సీ వట్టివాడవు. 

భవతా హి వయం గుపాః శ శ్రేటేవ దివౌకసః, 
అనాధృష్యా భవిష్యామ శ్రీదశానా మపి (ధ్రువమ్. 14 

దేవతలను కాపాడు దేవేం[దునివలె సవ మమ్ము 8 దొపాడుచుండగా మేము 

దేవతలకును లొంగనివార మగుదుము. ఇవి నిశ్చయము. 

(పయాతు నో భవా న డెవానా మీవ పొవకిక, 

వయం త్వా మనుయాస్యామః ఫొఠఖేయా ఇవర్షథమ్ ' 15 

దేవతల మొనగాడె న కుమారస్వామి వలె నీవు మాకు ముందు నడువ 

వలయును, మేము ఎద్దువెనుక చను అఆపులవరె సిన్ననుసరింతుము. 

12... ఉళనసా _ వక్రనితో, అసంహారణు = తంది యిచ్చిన వరమువంన 
యముడును నిన్ను చంపజొలదని భావము. 

18. కుమారః _ కుమారస్వామి, శివరుమారుదు. 

15. అగ్నిపమారుడు - జుమూరన్యామి, 
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(se) 

ఏవ మేత న్మహాబాహో యథా వదసి భారత, 
యథ్రివ హి భవనో కే తథెవ మమ పాణవాః 16 ~ 

G 

మహాదాహూ! భారతా! సీన్స పలికినట్లే కానిమ్ము. కాని నాకు మీ రెట్టి 
వారో పాండవులును అట్టివారే, 

అపి చైవ మయా (యో వాచ్యం తేషాం నరాధివ, 
సంయోద్ధవ్యం తవార్థాయ యథా మే సమయః కృతః, 17 

రొజా! నీకువలె వారికిని నేను మేలైన మాట చెప్పవలయును. నీకొజకు 
యుద్ధమును చేయవలయును, ఇవి మున్ను చేసిన (పతిజ్ఞయే కదా! 

నతు పశ్యామి యోద్దార మాత్మనః సద్భశం భువి, 
యితే తస్మా న్నరవ్యా_ఘాత్ కు న్లీపుత్రా ద్గనజ్ఞాయాత్, 18 
నరవరుడు, కుంతికొడుకు ధనంజయు డొక్కడు తప్ప నాకు సాటి 

వచ్చు యుద్ధపేరుడు భూమిలో లేడు. 

స పా వేద మహాబుద్ధి ర్జివ్యాన్యస్తాణ్యనేకళః, 
న తు మాం వివృతో యుద్ధే జాతు యుధ్యేత పాణ్ణవః. 19 
మహాబుద్ధియగు నాతడు ఎన్నో దివ్యములగు అస్త్రము లెరిగెను. అయి 

నను వాడు నాకెదురుగా నిలిచి యెన్నడు యుద్ధము చేయడు. 

అహం బైవ క్షణే నైవ నిర్మనుష్య మిదం జగత్, 
కుర్యాం శస్త్రబలేనై వ ససురాసురరాక్షసమ్. 20 

నేనును నా ఆయుధముల బలముతోడనే ఒక్క_క్షణములో దేవతలతో 

అసురులతో రక్కసులతో పాటు ఈ జగము నంతటిని (హైణి యన్నది లేకుండ 

చేయగలను. 

నత్వేవోత్సాద నీయా మే పాలో పు[త్రా జనాధివ, 

తస్మా ద్యోధాన్ హనిష్యామి |ప్రయోగేణాయుతం సదా. లి] 

19. వివృతః - బయటపడి, చక్కగా ఎదురుగా వచ్చి; 

బి, మే - నాకు, నాచేత, న ఉతాదనీయాః _ చంపదగినవారు కారు; సదా 
(ప్రతిదినము; 
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అయినను రాజా! ఆ పొండుకుమారులను నేను చంపజాలను, దెబ్బ కొక్క 

పదివేల మంది లెక్కగా ఇతరులను |వతిదినము చంవగలను. 

ఏవ మేషాం కరిష్యామి నిధనం కురునన్దన, 

న చేతే మాం హనిష్య ని పూర్వమేవ సమాగమే. లివి 

నా కెదురుపడి వారు నన్ను ముందే చంపక న్న యెడల వారి సీవిధముగా 

సేనాపతి స్యహం రాజన్ సమయే నావరేణ తే, 

భవిష్యామి యథాకామం తన్మే శోతు మిహా ర్లసి, 28 

రాజా! మరియొక కట్టుబాటుపై నీకోరికమేరకు సేనావతి నగుదును, 
దానిని నీవు ఇక్కడనే ఏనవలయును. 

కర్ణో వా యుధ్యతాం పూర్వ మహం వా వృథివీవతే, 
“x బి భి Aan YA గ్ర స స్పర్థతే హి సదాఒత్యర్థం సూతపుతో మయా రణే. 24 

రాజా! ఈ కర్ణుడో నేనో ముందు పోరవలయును. వీలయన ఈ సూత 

పుతుడు యుద్ధమున నాతో మిక్కిలిగా పోటీ పడుచుండును. ' 

కర ఉవాచ - కరు డిటు పలికెను. 
ణు ణు (a8) 

నాహం జీవతి గాజేయే రాజన్ యోత్స్యే కథజ్బున, 

హతే భీష్మే తు యోత్స్యామి సహ గాజ్జీవధన్వనా. బిఫ్ 

రాజా! ఈ గంగకొడుకు [బదికియుండగా నే నెన్నటికిని యుద్ధము 

చేయను. ఆతడు చచ్చిన తరువాతనే అర్జునునితో పోరుదును. 

శెశమ్బాయన ఉవాచ - వైశంపాయన డిట్టు పలికెను, 

తతః సేనావతిం చ్మకే విధివద్భూరిదక్షిణమ్, 

ధృతరాష్ట్రాత్మజో భీష్మం సోజభిషికో వ్యరోచత. 26 

ఆంత ధృతరాష్ట్రనికొడుకు గొప్ప దక్షిణలతో యజ్ఞములు చేసియన్న 
భీమ్మడు మిక్కిలిగా (వకాశించెను. 

త్రత్రో భేరీళ్చ శజ్ఞాంశ్చ శతకో2థ సహ్మసళః, 

వొదయామాను రవ్యగా వాదకొ రాజశాసనాత్. ల 
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అంత వాద్యములవారు రాజాజ్ఞవలన వందలకొలచిగా, _ వేలకొందిగా 

భేరులను, శంఖములను అల సపెరుగక వాయించిరీ. 

సింహనాదాళ్ళ వివిధా వాహనానాం చ నిఃస్వనాః, 

(ప్రాదురాస న్ననభే చ వర్తం రుధిరకర్లమమ్. ._ _ 26 
a . 0. rr ల 

పలువిధములగు సింహనాదములు, వాహనముల ధ్వనులు వెలువడినవి. 

ర_క్షవు బురదగల వాన, మేభుములు లేకయే కురిసెను. == 
అక ఇ “on ఇ నిర్జాతాః వృథివీకమ్బా గజబ్బంహితనిఃస్వనాః, 

ఆసంశ్చ సర్వుయోధానాం పాతయనో మనాంస్యుత. 29 

యోధుల గుండెలను మూర్చ నొందించుచు పిడుగులు పడెను. భూమి 

దద్ధరిల్లెను. ఏనుగుల మీంకారనాదములు చెలరేగను. 

వాచ శ్చాప్యశరీరిణ్యో దివశ్చోల్కాః (ప పేదిరే, 

శివాళ్ళ ఖభయవేదిన్యో నేదు రీ పతరా భృశమ్. 80 
Qa 

అశరీరవాణులు వెలువడినవి. ఆకసమునుండి ఉల్కలు రాలినవి, 

రానున్న కీడును తెలుపుచు నక్కలు ' గొంతెలతి పెద్దగా అరచినవి, 

సెనాపత్యే యదా రాజా గాజేయ మభిషి కవాన్, 

తదైతా న్యుుగరూపాణి బభూవుః శతశో నృవ. వై 

రాజు ఖీమ్మని సేనాపతి అధికారమున అభిషేకము చేసినంతనే యిట్టి 
భయము గొలుపు లక్షణములు నూర్హకొలది తోచినవి. 

తతః సేనాపతిం కృత్వా భీష్మం పరబలార్జినమ్, 

వాచయిత్యా ద్విజ|శేఖాన్ గోభి ర్ని మ్కైశ్చ భూరిళః, లిల్లి 

పరుల సేనలను నుగ్గు సూచగా గొపైడు ఖీమ్మని సేనావతిగా నొనరించు 
కొని దుర్యోధనుడు (బాహ్మణులకు గోవులు, బంగారు కానులు, గొవ్పగా 

చదివించెను, 

29. వాతయ నః య మూర్చ నొందించుచు. 

SMB.88 (11) 
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వర్థమానో జయాశీర్భి ర్నిర్యయొ సైనికై ర్భృతః, 
ఆవగేయం పురస్కృత్య భ్రాతృభిః సహిత సదా, 98 
జయము పొందు మనువారి అశీస్సులతో పొంగిపోవుచు సైనికులు చుట్టి 

రాగా భీమ్మని ముందిడుకొని తమ్ములతోపాటు బయలుదేరెను. 

స్కన్థావారేణ మహతా కురుషే[తం జగామ పహ. 

గొప్ప సేనతో కూడి కురుక్నేత్రమున కరిగెను. 

పర్మికమ్య కురు షేేతం కర్ణన సహ కౌరవః, 

శిబిరం మాపయామాన సమే దేశే జనాధిప. లీక్ 

కురురాజు కురుక్నేత్రమంతయు కర్టునితోపాటు చుట్టివచ్చి సమమగు 
(ప్రదేశమున శిబిరము వేయించెను. 

మధురానూషరే దేశే [పభూతయవ సేన్లనే, 
యథైవ హాస్తినపురం తద్వచ్చిబిర మాబభౌ. 86 

అందమైన బీడుగాని [ప్రదేశమున గడ్డి, వంటచెజకు సమృద్ధిగా నున్న 
చోట వెలసిన ఆ శిబిరము హ స్తినాపురమువలెనే విరాజిల్లైను. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి సెన్యనిర్యాణ పర్వణి 

భీష్మ సైనాపత్యే షట్పజ్బాళదధికళతతమో౬ధ్యాయః, 

ఇది (శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగవర్వమున సెన్య నిర్యాణవర్వమున 

ఫీమ్మని సేనావతిగా చేయట యను వృతాంతము గల 
నూటయేబదియారవ అధ్యాయము. 



స ప్రపజ్యాశ దధిక శతత మోఒధ్యాయః 

నూటయేబది ముడవ అధ్యాయము 

యుధిష్టిరిణ స్వసేనాపతీనా మభిషేకో, యదుభి! నహ బలరామ 
స్యాగమనం పాలణ్జవై రృజ్ఞానుజ్ఞన్య తస్య తీర్థ్ణయా|[తొయై (ప్రస్థాన మ్, 

యుధిష్టిరుడు తన సేనాపతులకు అఖి షేశము గావించుట, 

యాదవులతోపాటు బలరొముడు వచ్చుట, పాండవుల అనుమతి 

గొని ఆతడు తీర్థయాత్రలకు బయలుదేరుట. 

జనమేజయ ఉవాచ . జనమేజయు డిట్టు పలికను. 

ఆవగేయం మహాత్మానం భీష్మం శస్త్రభృతాం వరమ్, 

పితామహం భారతానాం ధ్వజం సఠ్యమహేక్షి తామ్. 1 

బృహస్పతిసమం బుద్ధ్యా క్షమయా పృథివీసమమ్, 

సమ్ముదమివ గామ్బీర్యే హిమవ న్వమివ స్థిరమ్. లి 
(ప్రజాపతి మివౌదార్యే తేజసా భాస్కరోవమమ్, 

మహేన్ల్గమివ గోతూరిణాం ధ్యంసనం శరవృష్టిభిః. ఫ్రీ 
(అ) టి 

రణయే (వవితతే నుఖీమే లోమహర్షణే, 

దీషితం చిరర్మాతాయ (శుత్వా తత యుధిషిరః, A 
® 

కిమ్మబవీ న్మహాబాహుః సర్వో స్రభృతాం వరః, 

ఖీమ సేనార్దునౌ వాజపి కృష్ణో వా (వత్యభాషత. ర్ 

గంగాతనయుడు మహాత్ముడు. ఆయుధము పట్టిసవారిలో మిన్న. భర 

వంశ మువారికి తాత. రాజులందరికి ధ్యజ స్తంభము వంటివాడు. బుద్ధిలో బృహస్ప 

తికి దీచైనవాడు. ఓర్పున భూదేవికి ఈడై నవాడు. గాంభీర్యమున నము[(ద్రము 
వంటివాడు. హిమపత్పర్యత మువలె చెదరర నిలుచువాడు. జషొదా ర్యమున |పజాపతి 

వంటివాడు, తేజస్సున సూర్యుని పోలువాడు, దేవేం (దునివలె బాణముల వర్షముతో 

శ|తువులను రూపుమాసపువాడు, అట్టి థీష్మడు మిక్కిలి దొడ్డయు, మహాభయం 

Ea 
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కర మైనదియు నగు యుద్ధమను యజ్ఞమున 'పెక్కుదినములక్రై దీక్షబూనేె నని 

విని అచట ధర్మరా జేమి పలికెను ? భీమార్జును లేమనిరి ? కృష్ణు డేమనెను ? 

వె శమ్చాయన ఉవాచ - వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

.. అవద్గర్మారకుళలో మహాబుద్ది ర్యుధిష్షిరః, 
ధి” 6€థి ధి ౪ 

సర్వాన్ |భాత్యాన్ సమానీయ వాసుదేవం చ శాశ్యతమ్, 6 

ఉవాచ వదతాం 'ేష్టః సాన్వపూర్వ మిదం వచః. 

ఆపదలయందు హెటింవవలసిన ధర్మములు, అర్థములు అనువానియందు 

నేర్పరియు, గొప్ప బుద్ధివిశేషము కలవాడును అగు ధర్మరాజు తమ్మ్యులంద రను, 

నిత్యుడగు వాసుదేవుని రావించి వలుకుల పొందికతినము కలవాడై మన్ననతో 

ఇట్లు పలికెను. 

పరాం రొ కొమత సేనాని యతా సిష్టత దంశితాః. 7 

పితామహేన వో యుద్ధం పూర్వమేవ భవిష్యతి, 

తస్మాత్ సవను 'సీనాసు (సణేత్యూన్ మమ పశ్యత. 8 

సేనల నన్నింటిని అదుపులో పెట్టుకొనుడు. తగిన ఆయుధములు ధరించి 

సిద్ధముగా. నిలువుడు. మీకు ముందుగానే తాతతో యుద్ధము కానున్నది. కావున 

మన నీడుసేనలకు నాయకులను చూడుడు, 

ష ఉవాచ = కృష్ణు డిటు పలికెను. 
క srs 

యథాఒర్హతి భవాన్ వకు మస్క్మిన్ కాలే హ్యుపస్థిలే, 

రథేద మర్దవ ద్వాక్య ముకం తే భరత ర్షభ, 9 

భరతవరేణా?! §! తగిన కాలమున నీ చే పలుకు వలుకదగునో అట్టిదే యగు 

అర్థ వంతమగు పలుకు వలికితివి 

రోచతే మే మహాబాహో క్రియతాం యదన నరమ్, 

నాయకా సవ సేనాయాం |కియనా మిహ సవ వె. 10 
dn 

సీ మాట నాకు నచ్చినది. తరువాతి కార్యమున కువ [క్రమింపుము | నీ సేన 

యం దేడుగరు నాయకుంను నిర్ణయింపుము, 
% 
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వైశమ్పాయన ఉవాచ ౬ వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 
తతో [ద్రుపద మానాయ్య విరాటం శినిపుబ్లవమ్, 

ధృష్టద్యుమ్నం చ పాళ్ళాల్యం ధృష్ట కేతుం చ పార్థివ. 11 

శిఖజ్జినం చ పొజ్బాల్యం సహదేవం చ మాగధమ్, 

తాన్ స సవ మహాథాగాన్ వీరాన్ యుద్గాభికాజ్జిణ 8. 12 

” సేనా! పణేత్యాన్ విధివ దభ్యషిజ్బ ద్యుధిస్టిర! 

సర్వే గునావతిం చాత ధృష్టద్యుమ్నం చకార హా. 18 

అంత ధర్మరాజు [దుపదుని, విరాటుని, సాత్యకిని, పాంచాలరాజు 

కొడుకు ధృష్టద్యుమ్నుని, ధృష్టకేతుని, శిఖండిని, మగథరాజగు సహాదేవుని 
రొవించి దొడ్డవారగు సీ యేవురు వీరులను యుద్ధమునకు ముందుదుముకువారిని, 

సీనా నాయకుల నుగా శాస్త్రము ననుసరించి అభిషేకించెను. సర్వ సేనాపతిగా 

ధృష్టద్యుమ్నుని నియమించెను. 

[దోణా నహేతో రుత్చన్నో య ఇద్ధా జాతవేదసః. 

ఆ ధృష్టద్యుమ్నుడు (దోణుని మట్టుపెట్టుటకే (వజ్వరిల్దచున్న అగ్ని 

నుండి పుట్టెను, 

సర్వేషా మేవ తేషాంతు సమస్తానాం మహాత్మనామ్, 

సేనావతివతిం చకే గుడాకేశం ధనజ్ఞాయమ్. 14 

... మహోత్ములగు వారందరికి నాయకునిగా గుడాకేపడగు అర్జునుని నియ 
మించెను, 

అర్జునస్యాపి నేతాచ సంయనా చైవ వాజినామ్, 

సజ్కర్షణానుజః (శ్రీమాన్ మహాబుద్ధి ర్హనార్దనః. 15 

అర్జునునకు నాయరుడుగ, అతని గుజ్జములరు సారథిగా బలరాముని 
తమ్ముడు, మహాబుద్ధియు, శ్రీమంతుడు నగు జనార్దనుడు ఉండెను, 

1,  శినిపుజవమ్.శిని వంశ మున గ్రేమడగు సాత్యకిని; 
nN 9 
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తద్భృష్టోపస్టితం యుద్ధం సమాసన్నం మహాత్యయమ్, 
దరద టు థి 

[పొవిళద్ భవనం రాజన్ పాబ్ధవానాం పాలాయుధః. 18 

అట్లు మహావిసాశ ము కలిగించుచు దాపురించిన ఘోరయుద్ధమును చూచి 

బలరాముడు పాండవుల భవనమున కరుదెంచెను. 

సహాకూర్మపభృతిభి రదసాంబోదవాదిభిః, [= ల ధీ 
రౌక్మిబేయాహుకసుతై శ్చారుదేష్టపురోగమైః, 17 

వృష్షిముఖ్యై రధిగతై ర్వ్యాఘెరివ బలోత్క_ బెః, 

అభిగుపో మహాబాహు ర్కరుద్భిరివ వాసవః. 18 

సీలకౌశేయవసనః కై లాసశిఖరోపమః, 

సింహఖేలగతిః (శ్రీమాన్ మదరకా నలోచనః, 19 

అ|కూరుడు, గదుడు, సొంబుడు, ఉద్దవుడు, (పద్యుమ్నుడు, ఆహుకుని 

కుమారులు చారుదేష్లుడు మొదలగువారు _ బలముతో పిక్క-టిల్రిన పులులవంటి 

యౌ వృష్టివంశ మువా రందరు వచ్చి, దేవతలు దేవేం[దుని కాపాడి నట్టుగా 

కాపాడుచుండగా, గొప్పభుజములు కలవాడై నల్లని పట్టువస్రము ధరించి 'కై లాస 
శిఖరమును పోలుచు, సింహము విలాసముగా నడచునట్టు నడచుచు, శోభతో 

విరాజిల్లుచు, మదముతో ఎజ్జబారిన కంటితుదలు గలవాడై బలరాము డరుదెంచెను; 

తం దృష్టా ధర్మరాజళ్చ కేళవశ్చ మహాద్యుతిః, 

ఉదతిష్ట త్రతః పార్థో భీమకర్మా వృకోదరః, 20 
గాణ్జీవధన్వా యే చాన్యే రాజాన స్తత కేచన. 21 

ఆతనిని చూచి ధర్మరాజును మహాతేజస్వి యగు కేశ వుడును లేచి నిలిచిరి, 

థీమకర్ము డగు వృకోదరుడును, గాండీవధారియగు అర్జునుడును, తక్కుంగల 

రాజు లందరును లేచి నిలిచిరి. 

18. మహాత్యయమ్ -మహాక్షయము కలిగించుదానిని; 
15. ఆహుకసుతై ః _ ఆహుకుడు (శ్రీకృష్ణుని ముతాత _ ఆతని కుమారులతో; 

రౌక్మిణేయః _ రుక్మిణికుమారుడు (పద్యుమ్నుడు. 
19. నీలకౌశేయవననః _ సీలవర్గ ముగల పట్టువస్త్రమును తాల్చినవాడు; 

బలరాముడు నీలాంబరుడ్యు, ' 
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పూజయాంచ[కిరే తే వై సమాయా నం హలాయుధమ్, 

తత సం పాళ్లవో రాజా కరే పస్పర్శ పాణినా. లిల్లి 

అట్టు వచ్చుచున్న వాలాయుధుడగు బలరాముని వారందరు పూజించిరి. 

పిదప పాండునికొడుకు ధర్మరాజు ఆతనిచేతిని చేతితో స్పశించెను, 

వాసుదేవపురోగా స్తం సర్వ ఏవాభ్యవాదయన్, 

విరాట[దువదొ వద్దా వభివాద్య హలాయుధః. 29 
@ 

వాసుదేవుని ముందిడుకొని వారంద రాతనికి ఆభివాదనము చేసిరి. 

వృద్ధలగు విరాట[దుపదులకు హలాయుగుడగు బలరాముడు (మొక్కి ధర్మ 

రాజుతో కూడి ఆసీనుడయ్యెను. 

తత స్తేషూపవిష్టేషు పార్ధివేషు సమన్తతః, 
వాసుదేవ మభిపేక్య రౌహిణీయో౬భ్యభాషత. 24 

అంత నా రాజులంద రందందు కూర్చుండగా బలరాముడు వాసుదేవుని 

గాంచి యిట్లు పలికెను. 

భవితాఒయం మహారౌ। దో దారుణః పురుషక్షయః, 

విష మేత (దువం మన్యే న శక్య మతివ రితుమ్. 2b 
టు () అలాట్ 

ఇదిగో మహాభయంకరము, దారుణము అయిన జనవినాశము దాపు 

రించినది, ఇది దై వచేస్టితము, తప్పింపరానిదని నేను తలంతును, 

తస్మా ద్యుదాత్ సము తీరా నపి వః ససుహృజనాన్, 
ఛి — 3 8 

అరోగా నక్షతె రేహె ద్ద్రష్టాస్మీతి మతి ర్మమ. 26 
ee Dhl AFA) 

మీరందరు మీ చెలికాం[డ తోపాటు ఈ యుద్ధమను గండము గడిచి, 

ఆరోగ్యముతో చెడని దేహములతో నుండగా చూతునా! అని నా మది కనిపించు 

చున్నది. 

సమేతం పార్థివం క్నతం కాలవక్య మసంశయమ్, 

విమర్దళ్చ మహాన్ భావీ మాంసకోణితకర్ణమః, 27 

విశ, రౌపాణీయః _ రోహిణీదేవికుమవూరుడు = బలరాముడు. 
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భూమిపై గల క[తియకులమున కంతటికి కాలము మూడీనది.సంశయము 

లేదు, గొప్ప కొట్లాట కానున్నది. మాంసము, రకముల బురద ఏర్పడనున్నది. 

ఉకో మయా వాసుదేవః పునః పున రుపహ్యరే, 

సమృస్థిష సమాం వృ తిం వరస్య మధుసూదన. 28 

ఒంటరిగా నున్నపుడు నేను పలుమారులు కృష్ణునితో మధుసూదనా! 
చుట్టములయందు ఒక్కాతీరున మెలగుమని చెప్పితిని, 

పాణివా హి యథాస్మాకం తథా దుర్యోధనో నృపః; 

తస్యాపి [క్రియతాం సాహ్యం స వర్యేతి పునః పునః, 29 

మనకు పాండవులెట్టో దుర్యోధనమహారాజు కూడ ఆట్టవాడే. ఆతడు 
మనచుట్టు మాటి మాటికి తిరుగుచున్నాడు. ఆతనికిని సాయము చేయుమని బోధిం 

చితిని. 

తచ్చ మే నాకరో ద్వాక్యం త్వదర్థ మధుసూదనః, 

నిర్విష్టః సర్వభావేన ధనజ్జుయ మవేక్ష్యు హ, 80 

. మధుసూదనుడు సీకొర కై నామాట వినలేదు. ధవంజయుని చూచి మన సెల్లి 

నీ కర్పించి మీలో చేరెను. 

ధ్రువో జయః పాణ్లవానా మితి మే నిశ్చితా మతిః, 

తథా హ్యభినివేశో ఒయం వాసుదేవస్య భారత, 81 

పాండవుల కే జయము. ఇది తప్పదని నా ఊహా, అట్టని యే ఈ వాసు 

దేవుని పట్టుదల. 

న చాహ ముత్సహే కృష్ణ మృతే లోక ముదీక్షితుమ్, 

తతోఒహ మనువరామి కేశవస్య చికీర్షితమ్. ల్లి 

ఈః కృష్ణుని వదలి ఇతర లోకమును చూచుటకును శాకు మనసొప్పదు. 

కావున ఆతడేది చేయగోరిన దానినే ఆనునరించి పోవుదును. 

28, ఉపపహ్వూరే - ఏకాంతమున, 
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ఉభౌ శిష్యా పా మే వీరౌ గదాయుద్ధ విశార దౌ, 
జి ఇద ఒడ జ = తుల్య స్నేహో౬స్మ్యృతో ధీమే తథా దుర్యోధనే న ను, 89 

గద పోరున ఆరితేరిన వీరులు వారిరువురు నా శిమ్యలే కావున భీముని 

యందును, దుర్యోధనమహారాజునందును నాకు సమమగు నెయ్యము కలదు. 

తస్మా ద్యాస్యామి తీర్థాని సర స్వత్యా నిషేవితుమ్, 

నహి క్యామ్ కౌరవ్యా న్నశ్యమానా నుపేక్షితుమ్. 84 

కావున వేదళాస్త్రములు అధ్యయనము చేయుచు తీర్ణయా[త్రలకు బోయె 

దను. కురువంశమువారు కొట్టుకొని చచ్చుచుండగా చూడజాలను . 

ఏవ ముక్త్వా మహాబాహు రనుజ్ఞాత శ్చ పాణ్లవెః, 

తీర్ణయా(త్రాం యయొ రామో నిర్వర్త్య మధునూదనమ్. కిర్ 

అ మహాబాహువగు బలరాముడు ఇట్లు పలికి మధుసూదనుని వీడొ_ని 

పాండవుల కడ అనుమతి గొని తీర్థయాత్రల కోరిగెను, 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగవర్వణి సైన్యనిర్యాణవర్వణి 

బలరామ తీర్ధయా|త్రాగమనే స ప్రపజ్బాళదధిక 

శతత మోఒధ్యాయః,. 

ఇది ్రీమహాభారతము ఉద్యోగవర్వమున సెన్యనిర్యాణవర్వమున 
బలరాముడు తీర్థయ్యాతల కరుగుట యను నూటయేబదియేడవ 

అధ్యాయము. 



అష్ట పజ్బాశద ధికశతత మోఒ ధ్యాయః 

నూటయేబదియెనిమిదవ అధ్యాయము 

సాహాయ్యం [పదాతుం రుక్కిణ ఆగమనం, 

పాజ్జవైః కౌరవై శ్చ తత్సాహాయ్యానబ్లిక రణ మ్, 

సాయము చేయుటకై రుక్మి వచ్చుట, పొండవులు, కౌరవృులును 

ఆతని సాయము నంగికరింపకుండుట, 

వై శమ్చాయన ఉవాచ -_ వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

ఏతస్మిన్నేవ కాలే తు భీష్మకస్య మహాత్మనః, 

హీరణ్యరో మో నృపతేః సాక్షా దిన్ల)సఖస్య వె, 1 

ఆ కుంతీనా మధిపతి ర్యోజస్యాతియశస్వినః, 

దాక్షిణాత్యపతేః పుత్రో దిక్షు రుక్మీ తి విశ్రుతః. న్లి 

ఇం|దుని చెలికాడు, హిరణ్యరోముడు, మహాత్ను దు, దక్షిణ దేశమున గల (౯ క్ర శ్రి 
భోజదేశమున కధిపతి, గొప్పపేరు గలవాడు నగు ఖీష్మకుని కుమారుడు, దిక్కు 

లందు రుక్మి యని పేరొందినవాడు, సంకల్పముల'పె అధికారము కలవాడు... 

యః కింపురుషసింహస్య గన్గమాదన వాసినః, 

కృత్స్నం శిష్యో ధను ద్వేదం చతుష్పాద మవా వవాన్, 8 

గంధమాదనవర్యతమున నివసించు కింపురుష శేష్టుని శిష్యుడై నాలుగు 

హెదములుగ ల ధనుర్వేదము మొత్తము సాధించినవాడు. .. 

యో మాహెన్లిం ధనుర్లేభే తుల్యం గాణ్లీవతేజసా, 
కార్ణేణ చ మహాబాహుః సమ్మితం దివ్యలక్షణమ్. 4 
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గాండీవము తేజన్సుతో సాటియెనది, కార్గముతో సాటివచ్చునది, దివ్య 

లక్షణములు గలదియు నగు సుహేం|దుని ధనువును సంపాదించినవాడు. .. 

తీజే వై తాని దివ్యాని ధనూంషి దివిచారిణామ్, 

వారుణం గాణ్జివం తత్ర మా హేన్షుం విజయం ధనుః, 

కార్థం తు వైష్ణవం పాహు ర్జివ్యం తేజోమయం ధనుః, ర్ 

స్వర్గమున మెలగువారికి సంబంధించిన దివ్యములగు ధనువులు ఈ మూడే. 

అందు గాండీవము వరుణదేవునకు సంబంధించినది. విజయ మను ధనుస్సు 

మహేం[దునిది. శార్గము విష్ణువునకు చెందినది. అది తేజస్సుతో నేర్పడిన 

ధనువు. ౧ 

ధారయామాస తత్క్బృష్టం పర సేనాథభయావహమ్, 

గాజ్జీవం పావకా ల్రేఖే థాబ్లవే పాఠళాసనిః, 8 

పరుల సేనలకు భయము పుట్టించు ఆ శార్గధనువును కృష్ణుడు చేపను. 

ఖాండవ వనమున అర్జునుడు అగ్నిదేవునివలన గాండీవమును పొందెను. 

[దుమాద్ రుక్మి మహాతేజా విజయం |పత్యపద్యత, 

సంఛిద్య మౌరవాన్ పాళా న్నిహత్య మురు తేజసా. 7 

గొప్ప తేజన్సుగల రుక్మి తన సత్తువతో (పేగు నర ములతో నేర్పడిన 

[కాళ్ళను కోసివైచి మురుని చంపి ఒక చెట్టునుండి విజయమను ధనుస్సును 

సాధించెను. 

నిర్జిత్య నరకం భౌమ మాహృత్య మణికుఖులే, 

షోడళన్రీసహ్మసాజబి రత్నాని వివిధాని చ, 8 

వతిపేదే హృషీకేశః కార్ణం చ ధనురు త్రమమ్. 
౧ 

4. ...అగు రుక్మి పొండవులవడకు వచ్చెనని వాక్యమును పూర్తి చేసికొన 

"వలయును, 

7. మౌరవాన్ _ పేగులతో అల్టిన సాగములను. అవియే పిదవ శార్హ మునకు 
గ్ 

అల్లి'త్రాడుగా నయ్యాను. 
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భూదేవి కొడుకగు నరకుని గెలిచి మణికుండలములను, పదునారువేల 

కాంతలను, పలువిధములగు రత్నములను, ఉత్తమమగు కార్డ ధనువును 
౧ 

శ్రీకృష్ణుడు వశము చేసికొనెను, 

రుక్మీ తు విజయం లజ్జా ధను ర్మేఘనిభస్వనమ్,; 

విఖీషయన్నివ జగత్ పొజ్దివా నభ్యవ రత. 9 

.రుక్మియు ఉరుమువంటి నాదముగల విజయధనువును గైకొని లోక 

ములను బెదరగొట్టుదు పాండవులకడ కరుదెంచెను, 

: నామృష్యత పురా యో౭సొ స్యబాహుబలగర్శిత 8. 10 

రుక్మి ణ్యాహరణం వీరో వాసుదేవేన ధీమతా, 

కృత్వా (వ్రతిజ్ఞాం నాహత్వా నివరర్తిష్యే జనార్జనమ్. 1] 

మును పీతడు తన భుజబలమువలన _ ఒడలెరుగని వీరుడైై ధీశాలియగు 

వాసుదేవుడు రుక్మిణీ నెత్తుకొని పోవునపుడు విజృంభించి జనార్థనుని చంవక 

వెనుదీరుగ నని (పతిజ్ఞ చేసెను. 

తతో౬న్వధావ ద్వాన్ట్యయం సర్వళస్రభృతాం వరః, 

సేనయా చతురజ్జిణ్యా మహత్యా దూరపాతయా. 12 
ం. ఆయుధము లన్నింట ఆరితేరిన ఈ వీరుడు గొప్పదియు, బహుదూరము 

వచ్చి పడినదియు నగు నాలుగు అంశములు గల సేనతో కృష్ణుని వెంటబడెను. 

విచ్చితాయుధవర్శిణ్యా గజ్జయేవ (పవృద్ధయా, | 

స సమాసాద్య వార్షేయం'. యోగానా మీకరం పభుమ్. 18 

1 

వ్యంసితో వీడితో రాజ న్నాజగామ స కుజ్జీనమ్, 

ఆ సేన విచితములగ్గు ఆయుధములు, కవచములు గలదియె గంగవలె 

ఉప్పొంగి ఫోవృచుండెను. అట్టిసే నతో కూడి యోగముల కేశ్వ రుడు: | (ప్రభువు నగు 

శ్రీకృష్ణుని మార్కొ_నెను. కృష్ణునివలన పరాభవము నంది సిగ్గువడి కుండిన 
నగ రమునకు తిరిగివచ్చెను. 

12, దూరపాతయా _ బహుదూరము వెంటనంట పోయినదగు. 

14. వ్యంసితః _ పరాభవింపబడిన వాడు; (దీడితః = సిగ్గపడినవాడు, 
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యతె9వ కృష్తైన రణే నిర్జితః వరవీరహో, 

తత్ర భోజకటం నామ కృతం నగర ముత్తమమ్. 14 

శ|తుసంహారకుడగు ఆ రుక్మి కృష్ణుడు తన్నోడించిన (ప్రదేశమున 
భోజకటకమను గొప్పనగరమును నిర్మించెను. 

సెన్యేన మహతా తేన [పభూతగజవాజినా, 
పురం తద్భువి విఖ్యాతం నామ్నా భోజకటం నృప. 

పెక్కు. ఏనుగులు గసట్టములు గల ఆ గొప్ప సేనతో ఆ పురము భోజ 

కటకమని భూమిలో పేరొందెను. 

స భోజరాజః సెన్యేన మహతా వరివారితః, 

అకొహిణ్యా మహావీర్యః పాణవాన్ తీవ మాగమత్, 
యె 

అట్టి గొవృు వరా|క్రమము గల ఖ్ జరాజు గొవృనసన చుటిరాగా ఒ 
టి యు 

అక్షాహిణిసేనతో పొండవుల కడకు వరువున వచ్చెను. 

తతః స కవచీ ధన్వీ తలీ ఖడీ శరాసనీ, 

ధ్వజే నాదిత్యవర్లేన (ప్రవివేశ మహాచమూమ్. 17 

అంత నాతడు కవచము, విల్లు, (వేళ్ళ తొడుగులు, ఖడ్గము, ఆమ్ముల 

'పొదులు ధరించి సూర్యునివంటి వన్నెగల ధ్వజముతో మహాసేనలో ప్రవేశించెను, 

విదిత: పొబ్దవేయానాం వాసుదేవ (పియేపృయా, 

యుధిష్టిరస్తు తం రాజా (పత్యుద్ద మ్యాభ్యపూజయత్, 18 

పాండుకుమారు లాతని రాక నెరిగిరి. ధర్మరాజు మా(త్రము వానుదేవు 

నకు [పియ మొనరింపగోరి వాని కెదురేగి నున్ననలు గావించెను. 

స పూజితః పాణ్డుపుతై 9 ర్యథాన్యాయం సుసంసుతః. 

(పతిగృహ్య తు తాన్ సర్వాన్ వీశ్రా నః సహ సినికః, 

ఉవాచ మధ్యే వీరాణాం కు నీప్యుతం ధనజ్ఞాయమ్. 

19 

20 

17, ధన్వీ య _వసిద్ధమగు విజయ మను దవనుప్పు నిట (గ౧హింపదగును 
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హెండుపు(తులు మర్యాద ననుసరించి ఆతనికి అతిథిపూజలు గావించిరి, 

ఆతని గణములను స్తుకింగిరి. ఆతడు వానిని స్వీకరించి సైనికులతో పాటు 
కొంత తడవు విశమించి వీరులందరి నడుమ కుంతి కొడుకగు ధనంజయునితో 

నిట్టు వలికెను. 

సహాయో౬స్మి స్థితో యుద్దే యది భీతో౭.సి పాణ్ణవ, 

కరిష్యామి రణే సాహ్య మసహ్యం తవ శ్నతుభిః, ని] 

వాండుకుమారా ! నీవు భయవడికచో ఇదిగో నీకు యుద్ధమున సహాయు 

డనై నిలిచెను. నీ పగవారు తట్టు ట్లుకొనజాలని సాయము సోరున నీకు గావించె 

దను, 

నహిమె విక్రమే తుల్యః పుమా న సీహ కళ్చన, 

హనిష్యామి రణే భాగం యన్న్మే దాస ర్ి సి పాణవ, బిల్లి 

అపి దోణకృ్ళపొ వీరౌ భీష్మ కర్ణావథో పునః. 

పరా(క్రమమున నాకు సాటి వచ్చు మగవా డిం దొక్క_డును లేడు. యుద్ధ 

మున నా పాలుగా ఏర్పరిచిన పగవారి సేనను చంపివై చెదను. వారు. దోణుడో, 
కృపుడో, కర్టడో ఎవరైన కానిమ్ము. 

అథవా సర్వ ఏవైతే తిషను వసుధాధిపాః, 
నిహత్య సమరే శతూం సవ దాస్యామి మేదినీమ్. బీ 

కొదా, ఈ రాజు లందరు నిష్ట యుందురు గాక! శోతువుల నందరను 
యుద్ధమున రూపుమాపి నీకు భూమి నొసగదను. 

ఇత్యుకో ధర్మరాజస్య కేశవస్య చ సన్నిధౌ, 2h 
శృణ్వతాం పార్టివేన్దారిణా మన్యేషాం చై చెవ సర్వశ క్, 

వాసుదేవ మభ్మిపేక్య ధర్మరాజం చ పాజబ్దవమ్, 25 
ఉవాచ ధీమాన్ కౌ నేయః (పసహ్య సఖిపూర్వకమ్. 

. ధర్మరాజు కేశవుడు ఉన్నచోట రాజులందరు ,తక్కు_వగల యోధులందరు 
నుచుండగా 7 రుక్చి తన్నుగూర్చి యిట్లు పలుకగా ధీశాలియగు అర్జునుడు వాసు జా ఖో 

భ్ వున, ధర్మరాజును చక్కగా చూచి“ చనవుతో నవ్వి యిట్లు పలికెను, 
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కౌరవాణాం రులే జాతః పాల్టోః పుత్రో విశేషతః. 26 

ద్రోణం వ్యవదిశోన్ ay వాసుదేవసహాయవాన్, 

థీతోఒస్మీ తి కథం |బూయాం దధానో గాణివం ధనుః, వ 

కురువంశమున, అందును పాండురాజుతనయుడనై వుట్టి, (దోణాచార్యుని 

గురువుగా చెప్పరొనుచు, ఆతనికి శిష్యుడనై యుండి, వాసుదేవుని సహాయము 
గలవాడనై గాండీవము చేతబట్టినవాడనై థయవడితి నని యెట్లు వలుకుదును? 

యుధ్యమానస్య మే వీర గన్హర్వైః సుమహాబలై 8, 

సహాయో ఘోషయా]త్రాయాం క సదాసీత్ సఖా మమ, 28 

'మూషయా(తయందు పిక్క_టిల్లిన సెనుబలఅముగల గంధర్వులతో పోరున 

పుడు నాకు తోడుపడిన సఖు డెవ్వడు ? 

తథా (ప్రతిభయే తస్మిన్ దేవదానవసంకులే, 

ఖాఖువే యుధ్యమానస్య కః సహాయ సదా౭.భవత్, 29 

అవే దేవదానవులు భయంకర రముగా చెలరేగినపుడు ఖాందవమున పోరిన 

వేళ నాకు కో డైన నవా డెవ్వడు ? 

నివాతకఠవచై ర్యుద్దే కాల కేయెశ్సే దానవైః, 

తత్ర మే యుధ్యమానస్య కః సహాయ సదా&౬భవత్, 80 

నివాతర వచులు, కొల కేయులు, అను దానవులతో నేను రయ్యమాడిన పుడు 

నాకు తోడై నవా డెవ్వడు? 

తథా విరాటనగరే కురుభిః సవా సజ్ఞరే, 

యుధ్యతో బముఖి సత కః సహాయోఒభవ న్మమ. ప్ర 

అ బ్లే విరాటనగరమున పె పెమ్కుం [డు తై రవులతో తలవడిన నాకు అండగా 

నిలిచినవా డెవడు ? 

ఉవజీవ్య రణే రుద్రం శక్రం వై శ్రవణం యమము, 

వరుణం పావకం చైవ రృపం ద్రోణం చ మాధవమ్. ల్లి 

#2, ఉపజీవ్య _. అరాధించి; రణే _ యుద్ధము కారణముగా, 

CIR (దోణం స్యపగిః న _ (టోీయుడు సొగురునని పప్పుకొను వాత నగసచు, 
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ధారయన్ గాణ్జివం దివ్యం ధను సేజోమయం దృథమ్, 
అక్షయ్యశరసంయుకో దివ్యాస్త్ర పరిబ్బంహితః, 88 

కథ మస్మద్విధో బూ9యా దృీతోఒ౬స్మీతి యశోహరమ్, 

వచనం నరశార్దూల వ్యజాయుధ మపి స్వయమ్, 84 

యుద్ధముకొర కై రుదుని, దేవేం[ద్రుని, కుబేరుని, యముని, వరుణుని, 

అగ్నిని, కృపుని, (ద్రోణుని, (శ్రీకృష్ణుని ఆరాధించి, లేజస్సుతో నిండిన దివ్యమగు 

గాండీవమును ధరించి, తరుగులేని అమ్ములు కలవాడు, దివ్యాస్త్రములతో 

ఉప్పొంగుచున్నవాడు నగు నావంటివాడు పిడుగువంటి మాటను, కీర్తిని రూపు 

మాపు దానిని భయపడితినను దాని నెట్టు పలుకును? 

నాస్మి థీతో మహాబాహో సహాయార్థశ్చ నాస్తి మే, 

యథాకామం యథాయోగం గచ్చ వాఒన్య్యత తిష్ట వా. శీర్ 

ఓయి మహాబాహూ! నేను భయవడువాడను గాను. నీ సాయముతో నాకు 

పనిలేదు. నీయిచ్చ వచ్చిన (ప్రకారము, నీవు కావలసీనచోటి కరుగుము, లేదా 

మరియొక చోట నిలువుము, 

వైశమ్ప్చాయన ఉవాచ . వైళంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

(త చ్భుత్వా వచనం తస్య విజయస్య హి ధీమతః) 

వినివర్య తతో రుక్మి సేనాం సాగరసంనిభామ్, 

దుర్యోధన ముపాగచ్చత్ తథైవ భరతర్షభ, 86 

భారత శేషా! (ధీరుడగు అర్జునుని ఆ మాట విని)రుక్మి సము[దమువంటి 
సేనను మరలించుకొని అదేవిధముగా దుర్యోధనుని చేర నరిగెను. 

తథైవ చాభిగమ్మైన మువాచ వసుధాధివః, 

(పత్యాఖ్యాతశ్చ తేనాపి స తదా భూరమానినా. 87 

ఆతని దరిజేరి ఆ రాజు ఆవిధముగనే పలికెను, హొగరుబోతై న దుర్యోధను 
డాతనిని తిరస్కరించివై చెను, 
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కొం 

ద్వావేవ తు మహారాజ తస్మా ద్యుద్దాద పేయతుః, 

రౌహిణేయశళ్చ వార్షేయో రుక్మీ చ వసుధాధివః. 88 
ta 

మహారాజా! అట్లా యుద్ధము నుండి తొలగిపోయిన వారిరువురే. వృష్టి 

వంశ మువాడగు బలరాముడు, రాజైన రుక్మియు. 

గలే రామే తీర్థయా త్రాం ఫీవ్మకస్య సుతే తథా, 

ఉపావిశన్ పాఖవేయా యనా9య పునరేవ చ. విల 

బలరాముడు తీర్ధయా[త కరిగినపిచవ, రుక్మి తనయింటి కరిగిన వెనుక 

పాండవులు ఆలోచనకై మరల కూర్చుండిరి. 

సమితి ర్ధర్మరాజస్య సా పార్ధివసమాకులా, 

శుశుభే తారకై శ్చితా ద్యౌశ్చన్ష్ర)ణేవ భారత. 4&0 

రాజులతో నిండిన ఆ ధర్మరాజుసేన నత్షతములతో చందునితో 

చితముగ కన్పట్టు గగనము వలె విరాజిల్లెను, 

ఇతి (శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగ పర్వణి సెన్యనిర్యాణపర్వణి 

రుక్మి పత్యాఖ్యానే అష్టపజ్బాళద ధికళతత మోఒధ్యాయః, 

ఇది (శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్యమున సెన్యనిర్యాణపర్వమున 

రుక్మిని తిరస్కరించుట యను నూట యేబది యెనిమిదవ అధ్యాయము. 

SMB.89 (11) 



ఉళనషష్ట్యధిక శతత మోఒ ధ్యాయః 

నూట యేబదితొమ్మిదవ అధ్యాయము 

ధృతరాష్ట్రునంజయసంవాద$8, 

ధృతరాష్ట్ర సంజయుల సంవాదము, 

జనమేజయ ఉవాచ - జనమేజయు డిట్టు పలికెను. 

తథా వ్యూఢే ష్యనీ కేషు కురుకే తే ద్విజర్షభ, 

కిమకుర్యంశ్చ కురవః కాలే నాభ్మివచోదితాః,. l 

విప్రవరా! అట్టు కురుక్నేత్రమున సేనలు మోహరించియుండగా కాలము 
వెంటబడి తరుముచుండగా కొరవ లేమి చేసిరి? 

వై శమ్చాయన ఉవాచ _ వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

తథా వ్యూఢే ష్వనీ కేష య తేషు భరతర్షభ, 

ధృతరాష్ట్రో మహారాజ సక్ఞాయం వాక్యమ్మబవీత్ 2 

అట్టు ఫోరునకు సిద్ధపడి సేన అన్నియు మోవారించియు ండగా ధృత 

రాష్ట్రడు' 'సంజయునితో నిట్లు పలికెను. 

ఏహి సజయ సర్వం మే ఆచవ్యానవ శేషతః, 

సేనానివేశే యద్వృతాం కురుపాణ్ణవ సే నయోః. ఫ్రీ 

సంజయా! రా! కురుపాండవసేనఅ విడిదులలో జరిగిన దెల్ల నేమియు 

మిగులనీయక అంతయు నాకు చెవ్పు. 

దిష్ష మేవ పరం మన్యే ఫొరుషం చాప్యనర్థకమ్, 

యదహం బుద్ధ్యమానో ఒపి యుద్ద దోషాన్ తయోదయాన్, 4 

శీ క్షయోదయాన్ _ క్షయమునకే అయిన అభ్యుదయము వేనివలన నగునో 

అట్టివానిని; 



సేవ్య నిర్యాణపర్య ము 611 

తథాపి నికృతిప్రజ్ఞం పుత్రం దుర్ద్యూతదెవినమ్, 

న శక్నోమి నియనుం వా కర్తుం వా హిత మాత్మనః, ర్ 

దైవమే గొవృదని తలంతును. మానవయత్నము పనికిమాలినది. నాశన 

మునకే పుట్ట యుద్ధదోషముల నన్నింటిని బాగుగా నెరుగుచున్న వాడనయ్యు 
కవటమార్గ్ల మున ఆరితేరినవాడు, కల్టజుదరి యగు కొడుకును అదుపున పెట్ట 

జాలకున్నాను. నాకు మేలై నదానిని చేయజాలకున్నాను, 

భవత్యేవ హిమే సూత బుద్ధి ర్లోషానుదర్శినీ, 

దుర్యోధనం సమాసాద్య పునః సా పరివర్తతే. G 

సూతా! నా బుద్ది దోషములను వరికించుదునే యున్నది. కానీ దుర్యోధ 

నుని చూచినంత తిరిగి యది పెడ(త్రోవ పట్టుచున్నది. 

"ఏవం గతే హి యద్భావి తదృవిష్యతి సష్టాయ, 
క్ష్మతధర్మః కిల రణే తనుత్యాగో హి పూజితః. 7 

సంజయా! ఇట్టి యెడ నేది కావలయునో అదియే అగును. యుద్ధమున 

దేహమును వదలుట యనునది లోకులు మన్నించు క్ష(త్రధర్మము గదా! 

సజ్ఞాయ ఉవాచ - సంజయు డిట్టు పలికెను. 

త్వద్యుకో౬య మనువ్రక్నో మహారాజ యథేచృసి, 

న తు దుర్యోధనే దోష మిమ మాధాతు మర్షసి. 8 

మహారాజా! నీవు తెలియగోరడు (పళ్నోకు సమాధానము సీయందే 

యున్నది. ఈ తప్పును దుర్యోధనున కంటగ ట్టరాదు, 

శృణుష్వానవ శేషేణ వదతో మమ పార్థివ, 

య ఆత్మనో దుళ్చరితా దశుభం |పాప్పుయాన్న రః, 

న స కాలం న వా దేవా నేనసా గన్లు మర్హతి. 9 

"Bb, నికృతి ప్రజ్ణమ్ - కు[టకు సంబంధించిన (పజ్జ కలవాడు - ఆతని! 

ధర్మవిషయములందు ఏ మాాతము బుద్ది తోడ్పడదని తాత్పర్యము, 

9. ఏనసా __ తప్పుచూపి; కాలమ్ . కాలమునుగాని, దేవాన్ - దేవత 

ఎనుగాని, గనుమ్.నిందించుటకు; న అర్హతి.తగడు; దోషము చక్కగా 
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ఏమియు దావక చెప్పెదను వినుము. తనవైన పొడువనులవలన కీడు 

పొందు మానవుడు కాలమునో, దేవతలనో తప్పుపట్టి నిందింపరాదు. 

మహారాజ మనుమష్యేష నిన్యం యః సర్వ మాచరేత్, 

స వధ్యః సర్వలోకస్య నినితాని సమాచరన్. 10 
ట్. 

మహారాజా! మనుష్యులయందు నించింవదగినదెల్ల చేయువాడు, పొడు 

పనులు చేయుచునే యుండును. అట్టివాడు ఎల్హలోకమునకు వధింవదగినవాడగును. 

నికారా మనుజ[శేష పాణవె స్వ్మత్పతీక్షయా, 
అ ఢా - 

అనుభూతాః సహామాత్ర్యె ర్నికృతై రధి దేవనే. షే 

నీవు చూచుచు ఊరకున్న కాలమున (నీలో మార్చు కలుగునని యెదురు 
చూచుచు) పాండవులు వారి సన్నిహితులతోపాటు పెనుజూదమున  పెక్కుపొట్టు 
అనుభవించిరి, 

హయానాం చ గజానాం చ రాజ్ఞాం చామితతేజసామ్, 

వైశసం సమరం వృత్తం య తన్మే శృణు సర్వశః. 12 

గుజ్జములకు, ఏనుగులకు, మహాతేజస్పుగల రాజులకు యుద్ధము 

కారణముగా చావు దాపురించినది. అది యెల్ల చెప్పెదను వినుము. 

 స్థిరో భూత్వా మహ్మాపాజ్జ సర్వలోక క్షయోదయమ్, 
యధథాభూతం మహాయద్దే (శుత్వా చైకమనా భవ, 18 

మహా మేధావీ! సర్వలోకము నాశనము కానున్నది. ఈ మహాయుద్ధమున 

ర్నదున్నట్లు చెప్పెదను. స్థిరుడవై విని మనను చెదరక నిలువుము. 

కానవచ్చుచుండగా కానరాని దానిని భావించుట అన్యాయము. స్పష్టముగా 

అపరాధము ఏదో తెలియనియెడల కాలముమీదనో దేవతలమీదనో 

నెపము పెట్టుట సహజమే కాని తప్పు తనది యని గట్టిగా తెలియుచుండగా 
కాలమును దేవతలను నిందించుట పనికిరాదని తాత్పర్యము. 

11,  నికారాః - తిరస్కారములు, అపకారములు. 

12. వరమ్ య యుద్ధము కారణమైన; వైశసమ్ = చావు. 
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నహ్యేవ కరా పురుషః కర్మణోః శుభపావయోః, 
అస్వతన్లో9 హి పురుషః కార్యతే దారుయ న్తవత్, 14 

మనుజుడు పుణ్యపాపకర్మములకు తనంతతాను కర్త కాడు. కొయ్య 
బొమ్మవలె స్వతం[తత లేక ద్రైవ్యపేరణచే ఆ యా పనులు చేయుచున్నాడు. 

కేచి దీశ్వరనిర్దిష్టాః కేచిదేవ యదృచ్భయా, 
కనక | 

పూర్వకర్మ భి రవ్యన్యే తె9ధ మేత (త్పదృశ్యతే, 

తస్మా దనర్భ మావన్నః స్థిరో భూత్వా నిశమయ. 15 
కొందరు ఈశ్వరుని ఆజ్ఞలకు లోబడినవారు, మరికొందరు బుద్ధి వచ్చి 

నట్టు (ప్రవ ర్హింతురు. ఇంక కొందరు మునువటి కర్మములు (త్రిప్పినట్లు తిరుగు 
దురు. ఇట్లు ఇది మూడు విధములుగా కానవచ్చుచున్నది. కావున కీడు మూడిన 

నీవు చెదరక బెదరక నేను చెప్పు దానిని వినుము. 

ఇతి గక్రీమహాభార తే ఉద్యోగపర్వణి సైన్యనిర్యాణపర్వణి 

సక్షయవాక్యే ఊనషష్ట్య ధికళతత మో ఒధ్యాయః, 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగవర్వమున సెన్యనిర్యాణవర్యమున 

సంజయవాక్యముగల నూటయేబదితొమ్మి దవ అధ్యాయము. 

సమా వం నసెన్యనిర్యాణపర్య, 

సెన్యనిర్యాణపర్వము ముగి సెను. 

. ళ్ rn అ ఫాల 



* ఉలూకదూతాగమన పర్వ _ లా 
ఉలూకదూతాగమనపర్వము - 8 

షష్ట్యధికశతత మో ఒధ్యాయః 

నూటయరువదియవ అధ్యాయము 

“౯ “దుర్యోధనేన పా జ్ఞవాన్ (పతి నన్భేశం ప్రాపయితు ములూకం 

. దూత్యొయ (పేషణం, నందేశనివేదనం చ. 

దుర్యోధనుడు పొండవుల కడకు నందేశము పంపుట కై ఉలూకుని 
రొయబార మంపుట, సందేశము నివేదించుట,. 

సల్ఞాయ ఉవాచ - సంజయు డిట్టు చెప్పెను. 

హిరణ్యత్యాం నివిషేషు పాణవేష మహాత్మసు, 
టు a 

న్యవిశ న మహారాజ కౌరవేయా యథావిధి. 1 

మహాత్ములగు పాండవులు హిరణ్యతియందు విడిది చేసికొ నియుండ గా 

కౌరవులు కార్యములన్నియు చక్కగా చేసికొని కురుషేతమును |పవేశించిరి, 

తత్ర దుర్యోధనో రాజా నివేశ్య బల మోజసా, 

సంమానయిత్వా నృపతీ న్న్యస్య గుల్మాం సథైవ చ, 2 

ఆరక్షస్య విధిం కృత్యా యోధానాం తత్ర భారత, 

కర్ణం దుఃశాసనం చైవ శకునిం చాపి సొబలమ్. లి 

ఆనాయ్య నృపతి సత మన్రయామాస భారత, 

తత్ర దుర్యోధనో రాజా కర్లేన సహ భారత. శ 

* ఉలూకుడు దుర్యోధనుని దూత-ఆతడు పొండవులకడకు వచ్చి సందేశము 

వినిపించు వృత్తాంతము గల పర్వము. 

2. ఆరక్షస్య - రక్షింపదగినదాని, విధమ్ _ రక్షణవిధిని, 
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దుర్యోధనుడు సేనను విడియించి, రాజుల నందరను మన్నించి సైన్యము 

లకు స్థావరము లేర్పరచి రక్షణకు ఏర్పాటు లన్నియు కావించి; యోధులకు 

వలయు ఏర్పాటు లొనర్చి కర్ణుని, దుళ్శాసనుని, శకునిని రావించి పిదప 

కర్టునితో మంతనము లాడెను. 

సంభాషిత్వా చ కర్షేన గారా దుశ్శాసనేన చ, 

సౌబలేన చ రాజేన్హు మ న్తయిత్వా నరర్షభ. ర్ 

ఆహూయోవహ్మరే రాజ న్నులూక మిద మ్మబవీత్. 

కర్లునితో, తమ్ముడగు దుళ్ళాసనునితో, శకునితో సంభాషించి, ఉలూ 

కుడను వానిని దగ్గరకు పిలిచి యిట్లు పలికెను. 

ఉలూక గచ్చ కై తవ్యం పొబ్దవాన్ సహసోమ కాన్, 

గత్వా మమ వచో బ్రూహి వాసుదేవస్య కృణ్యతః, 6 

ఉలూకా! సోమకులతో కూడియున్న పాండవులకడకు కపటముగా 

పొమ్ము. పోయి వాసుదేవుడు వినుచుండగా నామాట నిట్లు చెప్పుము. 

ఇదం తత్ సమనుప్రా వ్రం వర్షపూగాభిచి ని నితమ్, 

పాణ్జవానాం కురూణాం చ యేద్ధం లోకభయజ్క_రమ్. 7 

ఇదిగో పెక్కే_డ్ఞుగా ఎదురుచూచుచన్న కురుపాండవ్పల యుద్ధము లోక 

ముల కెల్ల భయము గొలువుచు వచ్చిపడినది. 

'యదేతక్ కత్దనా వాక్యం సజ్జుయో మహద।బవీత్, 8 

వాసుదేవసహాయస్య గర్దతః సానుజస్య తే, 

మధ్యే కురూణాం కౌనేయ తస్య కాలో౬యమాగతః. 9 

వాసుదేవుడు తోడుగా ను నున్న సీను తమ్ములతో పాటు కౌరవుల నడుమ 

నిన్ను నీవు పొగ డికొనుచు పలికిన పలుకు సంజయుడు గొప్పగా చెప్పెనే _ దానికి 
తగిన సమయము దగ్గరకు వచ్చినది. 

యథా వః సం (ప్రతిజ్ఞాతం తత్ సర్వం కియతామితి, 

జ్యేష్టం తథై వఠౌ న్తేయం [బూయా స్వం వచనాన్మమ. 10 

8. కత్గనావాక్యమ్ - తన్ను తాను పొగ డికొనుమాట. 

10. సం్యవతిజ్ఞాతమ్ - దుళ్ళాసనుని నెత్తురు (క్రావుట మొదలై నవి, 
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“మీరు పలికిన (పతినల నన్నింటిని తీద్బుకొనుడు' _ అని నామాటగా 

కుంతి కొడుకులలో పెద్దవానికి చెప్పుము. 

(భాతృభిః సహితః సర్వై; సోమకై శ్చ సకేకయెః, 

కథం వా ధార్మికో భూత్వా త్వమధ ర్మే మనః కృథాః, శే. 

సీవు ధర్మమూ ర్తివి కదా! తమ్ము లందరితో, సోమకులతో, కేకయులతో 

కూడి అధర్మమున నెట్టు మనను పెట్టుదువు ? 

య ఇచ్చసి జగత్ సర్వం నశ్యమానం నృశంసవత్, 

అభయం సర్వభూళేభ్యో దాతా త్వమితి మే మతిః. 12 

నీవు |కూరునివలె లోకమంతయు నాశనమై పోవుటనే కోరుచున్నావు, 
నీవేదో సర్వభూతములకు అభయమిచ్చువాడ వని నేను తలచితిని, 

డ్రూయతే హి పురా గీతః క్లోకోఒయం భరతర్షభ, 
(ప్రహ్హాదేనాథ భదం తే హతే రాజ్యే తు దైవతై ౩. శి 

మున్ను దేవతలచేత తన రాజ్యము దెబ్బతినగా (పహ్హాదుడు చెప్పిన ల్లోక 

మొకటి వినవచ్చుచున్నది. 

యస్య ధర్మధ్వజో నిత్యం సురా ధ్వజ ఇవో చ్చితః, 

(వచ్చన్నాని చ పాపాని బైడాలం నామ త్యద్వతమ్. 14 

దేవతలారా! ధర్మముగుర్తు ధ్యజమువలె లోకమున కంతయు వెల్లడి 

'యగుచు పావములు గుట్టుగా నుండునట్టి (వతమును “జైడాల' మందురు, 

11. తమ్ములతో కూడి ఎట్టు అధర్మమున మనసు పెట్టుదువని అన్వయము, 
12. అభయం దాతా _ సర్వ |పాణులకు ఆభయమిచ్చు వాడవని నా తలపు 

అనగా యుద్ధము పొంత పోక సన్యాసము స్వీకరించి సమ స్త ప్రాణులను 
కాపాడు ప్రవృత్తి నీయందు గలదని నేను భావించితిని _ అని 
తాత్పర్యము, 

14. సురాః దేవతలారా! అని సంబోధనము; ధర్మ ధ్యజః - ధర్మము 

గుర్తు; ఉ[చ్చితః - పెకి వెల్రడిచేయబడినది; పెకి ధర్మమును (ప్రకటిం 

చుచు లోలోవల పాఫములు చేయట; బై డాలమ్ -పిల్లికి సంబంధించిన; 
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ఆత్ర తే వ ర్తయిష్యామి ఆఖ్యాన మిద ము త్రమమ్, 

కథితం నారదేనేహ పితు ర్మమ నరాధిప, 15 

. రాజా! నా తండ్రికి నారదుడు చెప్పిన మేలైన యీ కథను నీ కిట అన్య 
యింతును, 

మార్భారః కిల దుష్టాత్మా ని శ్చేష్టః సర్వకర్మసు, 

ఊర్ధ్వదాహుః స్థితో రాజన్ గడ్లొతీరే కదాచన. 18 

. ఓకప్పుడు గంగ యొడ్డున పాడుబుద్ధిగ ల పిల్లి యొకటి ముంగాళ్ళ పెకెత్తి 

పనులన్నింటియందు చేష్టలుడిగి యుండినదట, 

సవై కృత్యా మనఃశుద్దిం (వత్యయార్థం శరీరిణామ్, 

కరోమి ధర్మ మిత్యాహ సర్వానేవ శోరీరిణ8. 17 

అది (పాణుల నమ్మిక తై హింసను మానివె చి “ఇదిగో ధర్మ మాచరించు 

చున్నాను" అని (పాణు లన్నింటికి చెప్పజొచ్చెను. 

తస్య కాలేన మహతా విశమృం జగ్ము రభణిజాః, 

సమేత్య చ (ప్రశంస ని మార్దారం తం విశామ్సతే. 18 

పెద్దకాలమునకు పకులన్నియు దానియెడ నమ్మకము పెందుకొనినవి, 

అన్నియు కలిసి దానిని పొగడజొచ్చినవి. 

పూజ్యమానస్తు తైః సర్వైః వక్షిభిః వక్షిభోజనః, 
ఆత్మ కార్యం కృతం మేనే చర్యాయాశ్చ కృతం ఫలమ్. 19 

పకుులే భోజనముగా గల ఆ పిల్లీ ఆ వకు అట్లు తన్ను మన్నించుచుండగా 

తన పంట వండిన ప్లే, తన (వ్రతము ఫలించినప్లే తలపోసెను 

అథ దీర్చస్య కాలస్య తం దేశం మూషికా యయుః, 

దదృశు స్తం చతే తత ధార్మికం (వతచారిణమ్. 20 

కార్యేణ మహతా యుక్తం దమృయు శ్లేన భారత. 

17. మనఃశుద్ధిమ్ - హింసనుండి మరలుటను, 

18, వి([శమృమ్ _ నమ్మక ముమ, 
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అంత పెద్దకాలమున కా|ప్రాంతమునకు ఎలుకలు చేరినవి. పెద్ద పని యేదో 
పెట్టుకొని ఆర్భాటముగా ధర్మ [పవృ త్తితో (వతము చేయుచున్న ఆ మార్జాలమును 

చూచినవి. 
తేషాం మతి రియం రాజ న్నాసీ తత్ర వినిశ్చయే. 21 

బహుమి|తా వయం సర్వే తేషాం నో మాతులో హ్యయమ్, 

రాం కరోతు సతతం వృ ద్ధబాలస్య సర్వశః. వప 

అవి అన్నియు చక్కగా ఆలోచించి చివ రకు ఇట్లు నిశ్చయము చేసికొనెను. 

మనము పెక్ళం[డు చెలికొం[డ్రము. ఇది మనకు మామ, మన పెద్దవారిని, 

వారిని ఎల్లవేళల అన్నివై పులనుండి రక్షించును, 

ఉపగమ్య తు తే సర్వే బిడాల మిద మ|బువన్, 

భవ|త్రసాదా దిచ్చామ శ్చర్తుం చైవ యథాసుఖమ్. 28 

అవి అన్నియు పిల్గికడకు వచ్చి యిట్టు పలికెను. నీ దయతో సుఖముగా 

తిరుగ గోరుచున్నా ము, 

భవాన్నో గతిరవ్యగా భవాన్నః పరమః సుహృత్, 

తే వయం సహితాః సర్వే భవన్తం శరణం గతాః. 24 

సీవే మాకు దిక్కు. నీవు మాకు గొప్ప చెలికాడవు, మేమందరము కూడి 

నిన్ను శరణు జాచ్చితిమి, 

భవాన్ ధర్మపరో నిత్యం భవాన్ ధర్మే వ్యవస్థితః, 

సనో రక్ష మహా పాజ్ఞ (తిదశానివ వ్యజభృత్. లర్ 

సీ వెల్లవేళల ధర్మవరుడవు. ధర్మమున నిలిచియున్నావు. ఓయి మహా 

మేధావీ ! దేవతలను దేవేం[దునివలె నివు మమ్ము రకింపుము. 

ఏవ ముకను తెః సర ర్మూషిక్రైః స స విశావ్వతే, 
అతి మతి టాం 

(పత్యువాచ తతః సర్వాన్ మూషికాన్ మూవికా నక్ళత్. 26 

వివి, బహుమి[త్రాః. పెక్కం|[డు, చెలిమి గలవారము; బహ్వమి(తాః-అనియ 

పాఠము. "పెక్కుమంది శ|తువులు కలవారమని అర్థము; వృద్ద.బాలస్య. 

వృద్ధులయొక్కయు బాలురయొక్కయు సముదాయముయొక్క_; 
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ఆ ఎలుక లన్నియు నిట్టు వలుకగా ఎలుకలను రూపుమాపు ఆ పిల్లి వాని 

కిట్లు బదులు -పలికెను. 

ద్యయో ర్యోగం న పశ్యామి తపసో రక్షణస్య చ, 
అవశ్యం తు మయా కార్యం వచనం భవతాం హితమ్. 27 

తపస్సు, రక్షణము ఈ రెంటికి కలయిక యెట్లో నాకు తోచకున్నది. 

ఖ్రబునను మీరు పలికిన మీకు మేలైన పని నాకు తప్పక చేయదగినది. 

యుష్మాథి రపి కరవ్యం వచనం మమ నిత్యశః, 

తపసా౬స్మి పర్మిశాన్లో దృఢం నియమ మాస్థితః. 28 

మీరును నేను చెప్పిన దానిని |పతిదినము చేయవలయును. గట్టి (వత 

మును చేపట్టి తపస్సుతో మిక్కిలి బడలి యున్నాను. 

న చాపి గమనే శ కిం కాజ్బిత్ వళ్యామి చినయన్, 

సోఒస్మి నేయః సదా తాతా నదీకూల మితఃపరమ్. 29 

నాయనలారా! ఎంత చింతించినను నడచుటకు శక్తి చాలకున్న ది. నన్ను 

మీరు ఇటుపై నది యొడ్డునకు నిత్యము తీసికొని పోవలయును. 

తథేతి తం (వతిజ్ఞాయ మూషికా భరతర్షభ, 

వృద్దబాల మథో సర్వం మార్దారాయ న్యవేదయన్. 80 
థి టై ' 

ఎలుకల స్టే యని మాటయిచ్చి పెద్దవారిని, పిల్లలను ఆ పిల్లి కవ్పగించెను. 

తతః స పాపో దుష్టాత్మా మూషికా నధ భక్ష్షయన్, 
8 wa న గ్గ జవరళ్ళ్చ సువర్ణశ్చ దృఢబన్లశ్చ జాయతే. ల! 

పిదప ఆ పాడుబుద్ధిగ ల పొపిష్టిపిల్లి ఎలుకలను తినుచు తెగబలిసె 

నిగనిగలాడ జొచ్చెను. కీళ్ళు గట్టిపడిన దోయెను. 

మూషికాణాం గణ శ్చాత భృశం సంక్షీయలేఒథ సః, 

మార్జారో వర్ధతే చాపి తేజోబలస మన్విత:. 82 

ఎలుకల మూక మిక్కిలి సన? గిలెను. పిలి వర్చస్సు, బలము కలిగి 
యగ ధా | 

బభియదొడగెన్ను, 



620 శ్రీ మహాభారతము 

తతస్తే మూషికా స్సర్వే సమేత్యాన్యోన్య మబువన్, 

_మాతులో వర్ధతే నిత్యం వయం క్షీయామహే భృశమ్. ౨88 

అంత నా ఎలుకలన్నియు తమలో తామిట్టు పలుకుకొ నెను. మామ 

బలియుచున్నాడు. మనము రోజురోజుకు తరిగి పోవుచున్నా ము, 

తతః (పాజ్జతమః కశ్చి డిణ్ణికో నామ మూష్షికః, 

అ్మబవీ ద్వచనం రాజన్ మూషికాణాం మహాగణమ్. 84 

అంత చక్కని తెలివిగల డిండికమను నెలుక ఆ ఎలుకల మూకతో నిట్లు 
పలికెను. 

గచ్చతాం వో నదీతీరం సపితానాం విశేషతః, 

వృష్టతోఒహం గమిష్యామి సహైవ మాతులేన తు. రిక్ 
| మీరందరు ఒక్కటిగా నదియొడ్డునకు మెలకువతో వెనుకవైపు వచ్చు 

చుండగా నేను మామతోపాటు కలిసి సోయదను, 

సాధు సాధ్వితి తే సర్వే పూజయాంచకిరే తదా, 

చక్రు కవ యథా న్యాయం డిణికస్య వచోఒరవత్. 86 
షు a ఖు 

మేలు మేలని ఆ ఎలుకలన్నియు దానిని కొనియాడెను, ఆర్థ వంతమగు ఆ 

డిండికము చెప్పినట్లు చేసెను, 

అవిజ్ఞానా త్రతః సోఒథ డిణికం హ్యువభు క్రవాన్, 

తత స్తే సహితాః సర్వే మన్తయామాసు రజ్జఃసా. 87 

ఆ పిల్లి వెనుక వచ్చు నెలుకల సంగతి ఎజుగర డిండికమును తిని 

వై చెను. అప్పు డవి యన్నియు గూడి ఒక్కమారుగా కూడబలికికొనెను. 

తత వృద్ధతమః కశ్చిత్ కోలికో నామ మూషికః, 

అబలీ ద్వచనం రాజన్ జ్ఞాతిమధ్యే యథాతథమ్, 88 

అందు అన్నింటికంటె పెద్దదియగు కోలికమను ఎలుక తన జాతి వారితో 
ఉన్నదున్న టట్లు పలికెను. 
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న మాతులో ధర్మకామ శృద్మమ్మాతం కృతా శిఖా, | 

న మూలఫలభక్షస్య విష్టా భవతి లోమశా. 89 

ఈ మామ ధర్మమున కాంక్ష కలది కాదు. కవటముననే యిట్టి రూపము 
తాల్చినది. దుంపలు పండ్లు తినుదాని మలము వెంట్రుకలతో నిండినదికాదు గదా! 

అస్య గ్యాతాణి వర్ద నే గణశ్చ పరిహీయతే, 

అద్య సప్తాష్టదివసాన్ డిజ్జికోఒపి న దృశ్యతే. 40 

దీని అవయవములు బలియుచున్నవి, మన గుంపేమో తరిగిపోవుచున్న ది. 

నేటికి ఏడెనిమిది దినములుగా డిండికము గూడ కానరాకున్న ది. 

ఏత్మచ్చుత్యా వచః సర్వే మూషికా విపదు[ద్రువుః, 

బిడాలోఒపి స దుష్టాత్మా జగామైవ యథాగతమ్. 41 

ఈ మాట విని ఎలుక అన్నియు పారిపోయినవ. పాడుబుద్ధిగల సిభ్రియు 

తన దారిని తాను పోయెను. 

తథా త్వమపి దుష్టాత్మన్ బెడాలం (వత మాసితః, 

చరసి జ్ఞాతిషమ సదా బిడాలో 'మూవి కేష్ట్వివ. 42 

ఓయి దుష్టాత్ముడా! నీవును పిల్లి పూనిన (వ్రతము: పూని అది ఎలుకల 
'యందు మెలగిన తీరున బంధువులయందు మెలగుచున్నావు. 

అన్యథా కిల తే వాక్య మన్యథా కర్మ దృశ్యతే, 

దమృనార్థాయ లోక స్య వేదా కో పశమళ్చ తే, 48 

నీవు చెప్పెడి దొకటియు చేసెడిది మరొకటియుగా కానవచ్చుచున్నది. 
లోకమును వంచించుటకే సీ చదువులు, కొంతియు. 

త్యకార ఛద్మ త్విదం రాజన్ క్షతధర్మం సమా శ్రితః, 

రురు కార్యాణి సర్వాణి ధర్మిహ్టోఒసి నరర్షభ. h4 

89. 9m - శ తువునకు కూడ మి[తభావము (పకటించు వైఖరియని తాత్స 

ర్యము. 

44. ఇదమ్ - దీనిని అఆజాతశ [(తుడన్న భావమును, త్యక్వా = వదలి; ధర్మి 
సాక్ ఇ న sf అమంతం 
ష్థ౬స్ _ ఇది వెక్కిరింత. ధర్మిస్టుడవు. 
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రాజా! ఈ వంచనను వదలివైచి క్ష[త్రియధర్మమును చేపట్టి సర్వ 
కార్యము లొనరింపుము. ఆహా! గొప్ప ధర్మిష్టుడవు గదా! 

. బాహువీ ర్యేణ పృథివీం లభ్ద్వా భరతస తమ, | 

దేహి, దానం ద్విజాతిభ్యః పితృభ్యశ్చ యథోచితమ్. 4 

చేతి లావున భూమిని చేజిక్కించుకొని [బాహ్మణులకు,. పితృదేవతలకు 
తగిన తీరున దానమిమ్ము. 

కిష్టాయా వర్గపూగాంశ్చ మాతు ర్మాతృహితే స్థ సితః, 

(ప్రమార్దాపి రణే జిత్వా సమ్మానం వరమావహ. 46 

పెక్కేండ్లు నలిగిపోయిన తలి కన్నీరు తుడువుము, తల్లికి మేలు చేయు 

టకై సిద్ధపడుము. యుద్ధమున గెలిచి గొప్ప మన్ననకు కు పా(శుడ వగుము. 

వళ్ళ గామా వృతా యత్నా న్నాస్మాభి ర పవర్దితాః, 

యుధ్యామహే కథం సంఖ్యే కోపయేయ చ పాణ్లవాన్, AT 

నీవు కోరిన అయిదూళ్ళను మేము (ప్రయత్నవడి తొలగ |ద్రోసితిమి, 
వాని నిచ్చినచో యుద్ధమున పోరుట యెట్లు? పాండవులను కోపింవజేయుట యెట్లు? 

త్వత్కృతే దుష్టభావస్య సంత్యాగో విదురస్య చ, 

జాతుషే చ గృహం దాహం స్మర తం పురుషో భవ. . .: .ీ 

లక్కయిల్లు కాల్చునాడు నీకై విదురుడు దుష్టభావము వదలుటయు 

జరిగినది, దానిని తలచి మగవాడవై నిలువుము. 

'యచ కృష మవోచ స మాయానం కురుసంసది, ఎ గలిపి 5 ల 
అయ మస్మి సతో రాజన్ శమాయ సమరాయ చ. 49 

తస్యాయ మాగతః కాలః సమరస్య నరాదివ, 

ఏతదర్థం మయా సర్వం కృత మేత ద్యుధిష్టిర. ర్0 

చ. కొరవసభకు వచ్చుచున్న కృష్ణునితో “మేము శాంతికి, సమరమునకు 
సిద్ధముగా నున్నాము” అని పలికితివి. అదిగో ఆ యుద్ధమునకు సమయ మాసన్న 
మైనది. యుధిష్గిరా! దానికొర కే అన్ని ఏర్పాటులను గావించితిని. 

శర. ప్రమార్శ - (వమార్జయ - తుడువుము, 
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కింను యుద్ధాత్ వరం లాభం కృ్యతియో బవుమన్యతే, 

కించ త్వం క్ష్య్రతియకులే జాతః సం పథితో భువి, 51 

క (తియుడు యుద్ధముకంచె మించిన లాభమును దేనిని గొప్పగా 

తలచును? మరియు నీవు 'క్యతియకులమున బుట్టితి నని లోకమున ' పేరొందితి 

వేల ? 

ద్రోణా దస్తాణి సంపావ్య కృవాచ్చ భరతర్షభ, 

తుల్యయోనా సమబలే వానుదేవం సమ్మాశితః. ర్ి 

(దోణునివలనను, కృపునివలనను, ఆస్ర్రవిద్యను గడించి మాకు సాటి 

యగు కులము, బలము కలిగియుండియు వానుదేవుని పట్టి (వేలుచున్నావు. 

[బూయా స్త్వం వాసుదేవం చ పాఖ్ధవానాం సమీవతః, 

ఆత్మార్థం పొబ్దవార్థం చ యత్తో మాం [పతియోధయ. ర్లి 

ఉలూకా ! నీవా పెందవులు దగ్గర నుండగా ఆ ఐవాసుదేవునితో నిట్లు 

పలుకుము. ఓయి! నిన్నును పాండనవ్చలను ఉద్దరించుట క్రై సిద్దపడి నాతో 

పోరుము. 

సభామధ్యే చ యదూపం మాయయా కృతవా నసి, 

తత్తథైవ పునః కృత్వా సార్జునో మామభి (దవ, ర్4 

నిండుసభలో మాయతో ఏదో రూపమును కల్పించితివే. దాని నట్టే మరల 

యుద్దమున కావించి అర్లునునితో కలిసి నన్ను పార|దోలుము ! 
థి జ 

ఇన్ట్రజాలం చ మాయా వై కుహకా వాడపి ఖీషణాా, . 

ఆ తళస్రస్య సజ్లాంమే వహ ని _ప్రతిగర్జనాః. 5్ర్ 

ఇం[ద్రజాలము, మాయ, కృత్య, బెదరింపు అనునవి యుద్ధమున శస్త్రము 

పట్టినవానికి పట్టళక్యము కాని కోపము తెప్పించును. 

కఠ. మాయా మోసము; కుహకా - కుదవిద్య - ఖీషణా - బెదరింపు. 
ఇతి _ (పతిగ ర్హనాః -మిక్కి-లి కోపమును; వహ సి-తెప్పించును, ఇంద 

ba] 
అలాల 

వాలాదులు ఆయుధములు పట్టినవానికి తీ వకోపమునకు కారణము లగును 

గాని భయము పుట్టింప వని తాత్సర్యము, 
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వయ మప్యుత్స హేమ ద్యాంఖంచ గచ్చేమ మాయయా, 

రసాతలం విశామో౭౬పి ఐన్గ)ం వా పుర మేవ తు. 56 

దర్శయేమ చ రూపాణి స్యశరీరే బహూన్యపి, 

న తు వర్యాయతః సిద్ధి ర్చుద్ధి మాప్నోతి మానుషీమ్. 57 

మేమును మాయతో భూమిలోనికి, అకస మునకు పోగలము, పాతాళమును 

ఇం[దుని పురమును చేరుకొనగలము. మా దేహమున పెక్కురూపములు చూప 

గలము, కొని యిట్టి పిచ్చిచేష్టలపలన తనకు సిద్ది కలుగదు. వరులకు మూనవ 

సహజమైన బుద్ధియు కలుగదు. 

మన సైవ హి భూతాని ధాత్రైవ కురుతే వశే, 

(బహ్మయే తసనంకల్పముతో భూతము లన్నింటిని తన వశమున నుంచు 
కొనును. 

యద్భ్రవీషి చ వాళ్షేయ ధార్తరాష్టా9 నహం రణే, 58 
౬ 

ఘాతయిత్యా (ప్రదాస్యామి పార్టేభ్యో రాజ్య ము తమమ్, 

ఆచచక్నే చ యే సర్వం సజ్ఞయ స్తవ భాషితమ్. 59 

57. పర్యాయతః _ ఇచట పర్యాయమనగా పెచెప్పిన భయ పెట్టు (చకార ము. 

దానివలన; సిద్ధిః _ తనకు కార్యసిద్ధి _ కలుగదు; పరుడును_మానుషీం 
బుద్ధిమ్ - మానవసాధారణమైన భయపడు అక్షణమును; న (ప్రాప్నోతి. 
వొందడు. 

58, పెదానికి కారణము వివరించుచున్నా డు; యతః _ వలయన; మనసా; 
ఏవ-మనస్సుచేత నే; ధాతా-(బహ్మ; భూతాని _ భూతములను _ (మాణు 

లను; వశే కురుతే _ వశము చేసికొనును. మమ్ములను ఈళ్వై రుడే 
లోగొనవలయును గాని, నీవంటివారి బెదరింపులు కాదని భావము, 

పూర్వళ్లోకము; “న తు అనుదానికి 'నను' అనుపొఠాంతరము కలదు. 
అ వక్షమున పర్యాయతః _ [కమముగా అని అర్థము. భావ మదియే 
అనగా మానవుడు కమమునుబట్టి_విధి ఏర్పరచిన రమమునుబట్టి సిద్ది 
బొందును గాని బెదరింపులవలన కాదని భావము. “'పర్యాయః [వకారే 
ఒవసరే |క్రమే అని మేది నీకోశోము. 



మనవ రము G25 

వారేయా! ధృతరామ్ట్రంని వార నందరను యుచమున చంపి రుంలీ 
ణి టు ణి 

కుమారులకు ఉ త్రసుమగు రాజ్య మొనగెవ నని నీవు వలుకుచుందువట. ఆ నీ మాట 

నెల్ల సంజయుడు నారు చెప్పెను, 

'మద్ద్వితీయేన పార్టేన వైరం వః సవ్యసాచినా, 

స సత్యసజరో భూత్వా పాణవారే పరా[కమీ, 80 
(1 a థి || 

' యుధ్య స్వాద్య రణే య తః వశ్యామః పురుషో భవ. 

శీను తోడుగా నుష్న అర్జునునితో, కుడి యషమ చేతులతో బాణనులు 

గప్పించువానితో మీకు వగ అనియు సెంచువట., మాటపై నిలబడి పొండ 

వులకె వరా_కమించి నేడు బోరికి సిద్ధపడి రమ్ము. చూతము, మగ వాడవు కమ్ము. 

యస్తు శతు మధిజ్ఞాయ ఏ శుద్ధం పౌరుష మాస్థితః, G1 

కరోతి ద్విష షతాం కోరం స చీవతి సుజీవితమ్. 

శత్రువు అపరా (క్ర సుములు చ! గంగి ఎటీగి పొరుషము గట్టి చేసికొని 

శ తువులరు దుఃఖము కోలుగబేయువాడు (బదికిన (బదుకే (బదుకు. 

అకస్మా చవ లేశ కవ ఖ్యాతం టో మహద్యశ'ః, G2 

ఆద్యేదానీం విజానీమః సని వణాః సళ్ళజ్దకొః, 
అల aE ౧ 

శ్రీ (అ (క్ష |" న్ “శే ఖా we 4 చ 4 క! న... కృష్టా! ఉన్నట్టుండి లోకమున సీర పెద్ద ఎయలునీరినటి, లోకమున 

మగవాని గురులు గల పపేడివాం (దుందు రని న్ మోకు తెలిసినది, 

జో rH ఎంత అ *న న G8 
పమద్విథి నాపి నృపతి స్వయి యుకః రథ గన, 

౪, అయీ 

సన్నాపిం సంయుగే! ౬ కర్తుం సంసథ ల విశషతః. 

| ( ry an లు 
నొవంతి ధగ సతో మీటు మరి 9 కంసుని “సీపణనిత యుద్ధ 

(పయత్నము చేయుట అగినవని కాదు. 

” 

62. సళ్ళృష్షకాః > ఫోం" మనగా సృరున్న చిహ్నము - గడములు మీసములు, 
a 

నం స సట? “a ఖో అజ ర] ow అ 
మగగురి మొదలగునవి _ అపి కితీగిను; షణ్తాః = మ. సన్తి. 

ఉందురు. వారియందు సీ లొర్యము పేరు గాంచిన. దని భావము, 

SMB.40 (11) 
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తం చ తూబరకం బాలం బహ్వాశిన మవిద్యకమ్, 64 

ఉలూక మద్వచో [బూహి అసకృ ద్భీమసేనకమ్. 

ఉలూకా! ఆ నీచుడు భీము డున్నాడే పొడుగుకొమ్ముల ఎద్దువంటివాడు, 
వివేకము లేనివాడు, వట్టి తిండిపోతు, చదువుసంధ్యలు లేనివాడు, వానితో నా 

మాట నిట్టు పలుమారులు పలుకుము, 

విరాటనగరే పార్థ య స్వం సూడో హ్యభూః పురా, 65 

వల్లవో నామ విఖ్యాత సన్మమైవ హి ఫౌరుషమ్. 

కుంఠికొడుకా ! నీవు మునుపు విరాటనగరమున వల్గవుడను పేరున 

(ప్రసిద్ధి పడసి వంటలవాడ వై తివి, అది నా పొరుషమువలననే కదా! 

(పతిజ్ఞాతం సభామధ్యే న తన్మిథ్యా త్వయా పురా, 66 

దుశ్శాసనస్య రుధిరం పీయతాం యది శక్యతే. 

ఓయి! నిండు సభలో మునుపు (పతినలు పలికితివి. అది వట్టిది కాదా? 

ఏదీ క క్రి యున్నచో దుళ్ళాసనుని నెత్తురు |త్రావుము, 

యదృవీషి చ కౌన్తేయ ధార్తరాష్టాా నహం రణే, 67 
నిహనిష్యామి తరసా తస్య కాలోఒయ మాగతః. 

ఖీమా |! యుద్ధమున ధృతరాష్ట్రకుమారులను ఒక్క. పెట్టున చంపుదు 

నుచుందువు. ఇదిగో దానికి సమయము వచ్చినది. 

64. తూబరకమ్ _ పెద్ద కొమ్ములు గల ఎద్దును తూబరక మందురు. భీము 
డట్టివాడని దురోకధనుని భావము; “తాపరీ అను పాఠథమునందును 

అదియే భావన; తూబర శబ్దమునకు మీసము లేని మగవా డనియు 

నర్హము. “తూబరో ఒళ్మ శుపురుషే |పొఢశళృ్ళజ్ఞానడువ్యాపి” అని మేదిని, 
భీమసేను డట్టివాడ ని ఎగతాళి, “ఆశ్యో ౬జ స్తూపరో గోమృగ ఇతి |ప్రాజా 
పత్యాః' అను వేదవాక్యమునందు అశ్యాదుల నడుమ నున్న తూపర 

శబ్దము పశువునే చెప్పును. కావున ఆ అర్థమే యిట (గ్రహించుట 

సముచితము. అవిద్యకమ్ - చదువు సంధ్యలు లేని మూఢు డని భావము. 
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త్వంహి భోజ్య పురస్కార్యో భే చేయే చ భారత, 68 

క్యు యుద్ధం కరచ భో కవ్యం యుధ్యస్య పురుషో భవ. 

నీవు భోజ్యములు, భత్యములు, పానీయములు అనువానియంమ ముందు 

నిలువదగినవాడవు. ఏదీ యుద్ధము చేయుము మగవాడవు కమ్ము. 

శయిష్య సే హతో భూమౌ గదా మాలిజ్ఞ్య భారత, 69 
తద్భృథా చ సభామధ్యే వలితం తే వృకోదర, 

దెబ్బకు నేల కూలి గదను కౌగిలించుకొని పడియుందువు. వృకోదరా! 

అట్టి నీవు నిండుసభలో పనికిమాలిన విధముగా గంతులు వై చితివి, 

ఉలూక నకులం [బూహి వచనా న్మమ భారత, 70 

«a 9 amo Mn Mu ఇళ యుధ్య స్వాద్య సిరో భూత్వా వశ్యామ సవ హిరుషమ్. 

ఉలూకా! నా మాటగా నకులునితో నిట్టనుము. చక్క నిలిచి పోరాడుము, 

నీ మగతనము చూచెదము. 

యుధిష్షిరానురాగం చ ద్వేషం చ మయి భారత, 

కృషాయా శ్చ వరిశ్షేశం స్మ రేదానీం యథాతథమ్. 71 
దం న 

యుధిష్టిరుని పె సీకు గల | పేమను, నాయందలి ద్వేషమును (దౌవది 

పడిన పాటులను ఇప్పుడు ఉన్నదున్నట్టు స 

(బ్రూయా స్త్వం సవాదేవం చ రాజమధ్యే వచో మమ, 

యుద్య్యేదానీం రణే యతః క్లేశాన్ స్మర చ పాణవ, 72 
ఢ — 0 6 

సీవు రాజులనడును సహదేవునకు నామాట వినిపింపుము, ఓయి! ఇపుడు 

యుద్దమునకు సిద్దపడి పోరుము. పడిన పొట్టు గుర్తు తెచ్చుకొనుము. 
ధి ౮ ౧ 

విరాటద్రువదె చోభా [బ్రూయా స్వం వచనా న్మమ, 

ఉద ఒల్లో ళా! 9. wn 
న దృష్టపూర్వా భరారో భృతి రపి మహాగుణై 8. 78 

78. భర్లారః _ రాజులు, 
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తథాఒర్థవతిభి ర్భృత్యా యతః సృష్టాః పేజా సతః 

అశ్రాఘ్యో౭.యం నరవతి ర్యువయో రితి చాగతమ్. 74 
రా 

విరాట్టదుపదు లిరువరకు నా మాటగా నిట్లు చెప్పుము. గొప్పగుణములు 

గల సేవకులు మంచి[పభువులను మునుపు చూడకున్నారు. అప్లే (వజలు పుట్టిన 

నాటినుండియు |వభువులకు గొప్ప భృత్యులు దొరకలేదు. ఈ పనికిమాలిన రాజు 

మీ యిరువురకు దొర కెను. కావున మీ రతనికడకు వచ్చితిరి. 

తే యూయం సంహతా భూత్వా తద్వధార్థం మమాపి చ, 

ఆక్మారం పాణ్లవార్థం చ 1పయుధ్యధ్వం మయా సహ, 75 
ఫి ర! ® 

అట్టి మీ రందరు కట్ట కట్టుకొని నన్ను చంపుటకును, మిమ్ములను పొండ 

వులను ఉద్ధరించుకొనుటకును నాతో గొప్పగా సోరుడు. 

ధృష్టద్యుమ్నం చ పొఖ్బాల్వం (బూయా స్వం వచనా న్మమ, 

ఏష తే సమయః (పాపో లబ్ధవ్యశ్చ త్వయాపి సః. 76 

పాంచాలుని కొడుకు ధృష్టద్యుమ్నునితో నా మాట నిట్లు పలుకుము. ఇదిగో 

సమయము వచ్చినది, సీవు కూడ దానిని పొందవలయును, 

దోణ మాసాద్య సమరే జ్ఞాస్య సే హిత ముతమమ్, 

యుద్ద్యస్వ ససుహృత్ పాపం కురు కర్మ: సుదుష్కరమ్. 77 

"ర్మ అర్థ పతిభిః.రాజులతో; యతః (ప్రజాః సృష్టాః-.(పజలు ఎప్పుడు సృజింప 

బడిరో; తతః - ఆ కాలము మొదలుకొని; సృష్ట్యారంభమునుండియు 

అని భావము; మూథులై న మీరు గుణవంతుడ నగు నాయందు తుష్టి 

నందకున్నారు; మూఢుడైన యుధిష్టరుడు గుణహీనులగు మీయందు 

తుష్టి నందుచున్నాడు అని భావము. 
76. అబ్బవ్యక్చో త్వయా౬పి సః _ అది = సమయము నీవు పొందవలయును. 

అనగా నీకు కాలము మూడినదని భావము. 

77. పాపం కర్మ కురు _ గురువధరూప మైన పాపఠర్మము చేయము; 
“స్వార్థమ్' అను పాఠమున “సుదువష్క_రమ్' అను వదముచేతనే యా 
గటి. 5 ల్ అ , ” యర్థము సిద్ధించును, “సనుహృత్సార్థమ్' అని మరియొక పాఠము - 
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యుద్ధమున (దోణునితో తలపడి మేలైన హిత మేదో తెలిసికొందువు. 
మి(తులతో కూడి పోరుము. మిక్కిలి దుష్క_రమైన పాపము చేయుము. 

శిఖణిన మధో [(బూహి ఉలూక వచనా న్మమ, 
a 

ప్రీతి మత్వా మహాబాహు ర్న హనిష్యతి కౌరవః, 78 

గాజ్లేయో ధన్వినాం (శేహ్టో యుధ్యేదానీం సునిర్భయః, 

కురు కర్మ రణే య తః వళ్యామః పౌరుషం తన. T9 

పిదప శిఖండికి నా మాటగా నిట్టు చెప్పుము “ఓరీ! _ గొప్ప భుజములు గల 

వాడు కురువంశ (శేషుడు, ధనుర్విద్యలో ఆరితేరినవాడు నగు గంగకొడుకు 
భీష్ముడు ఆడుదాన వని తలచి నిన్ను చంపడులెమ్ము. ఏ కొంచెము భయము 

లేక స్థిరముగా నిలిచి పోరుము. నీ పొరుషము చూతుము. 

ఏవ ముక్కా తతో రాజా పహ స్యోలూక మ బవీత్, 

ధనజ్ఞాయం పున ర్ఫూహి వాసుదేవస్య శృణ్యతః, 80 

ఇట్లు పలికి రొజు పెద్దగా నవ్వి ఉలూకునితో నిట్టనెను. వాసుదేవుడు 

వినుచుండగా ధనంజయునితో మరల ఇట్లు వలురుము. 

అస్మాన్ వా త్వం పరాజిత్య వళాధి వృథివీ మిమామ్, 

అథవా నిర్దితో౬స్మాలీ రణే వీర శయిష్యసి. 8l 

ఓయి! నీవు మమ్ము యుద్ధమున గెలిచి యీ భూమండల మంతయు 

పాలింతువు. లేదా మాచేత ఓడి యద్ధ భూమిలో నేల కూలెదవు 

రాష్ట్రా న్నిర్వాసనశ్టేశం వనవాసం చ వాజ్ఞన, 

రృష్టాయాళ్చ పరిక్లేళం సంస్మరన్ పురుషో భవ 82 

దేశమును వద లిపోయి వడిన పొటు, ఆడవులలో (బదుకు, (దౌవచి వడిన 

పొటును స్మరించుచు సురుషుశవై నిలువుము. 

యదర్ధం క్షతియా సూశే సర్వం తదిద మాగతమ్, 

బలం “వీర్యం చ శౌర్యం చ వరం చాప్యస్రలాఘవమ్, 88 

పొరుషం దర్శయన్ యుద్దే కోవస్య కురు నిష్మాతిమి. 

అప్పుడు ఇది (డ్రియావిశేషణము. మితులతో, పాండవులతో కూడి 

యుద్ధ మొనర్పు మని భావము, ఇదియే మూలపాఠథముగా తోచు 

చున్నది. 
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క్ష్యతియకాంత ఎందుకు సంతానము కనునో అది యంతయు ఇదిగో 

వచ్చిపడినది. బలము, పరా[కమము, శౌర్యము, గొప్పది యగు అస్ర్రముల ఒడుపు, 

మగతనము చూపుచు కోవమునకు (వతి|కియ కావింపుము. 

పరి క్రిష్టస్య దీనస్య దీర్చ కాలోషితస్య చ, 

హృదయం కస్య న స్పోటే దైశ్వర్యా |ద్భంశితస్య చ. 84 

కష్టములు పడి దీనుడై బహుకాలము ఎందో (బదికి ఐశ్వర్యము కోలు 

పోయిన యవ్వని గుండె (బద్దలు కాదు ? 

కులే జాతస్య శూరస్య పరవి తే ష్వగృధ్యతః, 

ఆస్థితం రాజ్య మా|క్రమ్య కోపం కస్య న దీపయేత్. 865 

ఉత్తమకులమున బుట్టి, శూరుడై పరుల ధనముల కాసింపకున్న వానిలో 
నిలిచియున్న కోపమును రాజ్య మాకమించిన నావంటివాడు రగులుకొలువడా? 

యత్ర దుకం మహద్వాక్యం కర్మణా తద్విభావ్య తామ్, 

అకర్మణా కల్టితేన సనః కుపురుషం విదుః. 86 

పలికిన పెద్ద పెద్ద మాటలను చేష్టతో నిరూపింపవలయును. చేతులు 

ముడుచుకొని గొప్పలు చెప్పుకొనినచో సజ్జనులు నీచు డందురు. 

అమి|త్రాణాం వశే స్థానం రాజ్యం చ పున రుద్దర, 

ద్వా వర్ధా యుద్ధకామస్య తస్మా త్తత్ కురు పౌరుషమ్. 87 

పగవారికి వశమైన స్థితిని, రాజ్యమును తిరిగి ఉద్ధరింపుము. యుద్ధము 

'చేయగోరువానికి ఈ అండే [వయోజనములు, కావున అట్టి మగతనమును 

(పయోగింపుము. ' 

85. రాజ్య మా[కమ్మ - నావంటివాడు రాజ్యమును కొల్లగొట్టి యుండగా.అని 

యర్గము. 

86 అకర్మణా - యుద్ధము చేయక; 

కత్తితేన - తన్ను కాను పొగడుకొన్న మా[తమున. 

87. స్థానమ్ - స్టితి - తమ (బదుకు అని భావము. తత్ _ స్టీతి నొందుట, 

రాజ్యమును పొందుట అను తీరు గల, పౌరుషమ్. మగతనమును, కురు. 

చేయము, చూప్పమని భావము. 
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పరాజితోఒసి ద్యూతేన కృష్టా చానాయితా సథామ్, 

శక్యో౬మర్లో మను ష్యెణ కరుం పురుషమానినా. 88 

జూదమున ని న్నోడగొట్టితిమి. కృష్ణను సభలోని కీడ్చితిమి. మగత నము" 
గల మనుష్యుడు ఇప్పటికైన కోపము చూవవలదా ? 

ద్వాదశైవ తు వర్షాణి వనే ధిష్ట్యా ద్వివాసితః, 
లా షే ణ్ 

సంవత్సరం విరాటస్య దాస్య మాస్థాయ చోషిత:. 89 

పం (డైండేండ్దు ఇల్లు వెడలగొట్టి అడవులకు పంపితిమి, ఒక. యేకు 

విరాటునికడ సేవకవృత్తిని చేపట్టి నివసించితిరి. 

రాష్ట్ర న్నిర్వాసనక్షేశం వనవాసం చ పాజ్ఞవ, 

కృష్ణాయాశ్చ పరిక్టేశం సంస్మరన్ పురుషో భవ. 90 

దేశము వదలిపోయి వడినపాటును, అడవులలో (బదుకవలసిన కష్టమును, 

(దౌవది పడినపాటును గుర్తునకు తెచ్చుకొని పురుమడ వగుము, 

అ|పియాణాం చ వచనం (ప్యబువత్సు పునః పునః, 

అమర్షం దర్శయస్వ త్వ మమర్షో హ్యేవ పౌరుషమ్. ol 

మాటిమాటికి గ|తువు లాడు వలుకునరు కోపము చూపుము. కోపమే కదా 

పౌరుషము. 

కోధో బలం తథా వీర్యం జ్ఞానయోగో ౬స్త్రలాఘవమ్, 

ఇహ తే దృశ్యతాం పార్థ యుద్ధ్యస్వ పురుషో భవ. గిల్లి 

సీలోని (కోధము, బలము, శ క్రి, తెలివి, అస్ర్రముల ఒడుపు అనువానిని 

అర్జునా ! మాకు చూపుము, పోరుము. మగొవాడను రమ్ము. 

89. ధిష్ట్యాత్ - ఇంటినుండి, 

91. అ(పియాణామ్ - శ తువులకు; వచనమ్ _ పలుకదగిన “మీరు వశువులు, 

సీ కిచట మగలు లేరు, వీరు పేడివారుి'-మొనలగుదానిని; (వ్మబువత్సు-_ 

పెద్దగా  పలుకుచున్న మదుళ్ళ్శాసనాదుబయందు; అమర్గం - కోవమును; 

దర్శయ - చూపుము, 
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లోహాధిసారో నిర్భతః కురు స్నేత్ర మకర్షమమ్, 

పుష్టాస్తేఒళ్వా భృతా యోధాః శో యుద్ద్యస్వ స కేశవః, 98 

ఆయుధములకు హారతులు పట్టితిమి. కురుశ్నేత్రము బురద లేనిదై 
యున్నది. నీ గుజ్జములు చియ్యబట్టి యున్నవి. యుద్ధవీరులను ఫ్రోషించితి ని, 

రేపు కృష్ణునితో కలిసి పో రొనర్పుము. 

అసమాగమ్య భీష్మేణ సంయుగే కిం వికత్ధ సే 

ఆరురుక్షు ర్యథా మన్గః పర్వతం గన్గమాదనమ్ు. 94 

తెలివి లేనివాడు గంధమాదనవర్వత మెక్క- గోరినట్లు యుద్ధమున భీమ్మ 
నితో తలవడకయే పొగరుమాటలు పలుకుదు వేల ? 

ఏవం కత్తసి కౌ నేయ అకత్తన్ పురుషో భవ, 

కుంకీకుమారా ! ఊరక గొప్పలు చెప్పుకొందువు, (వజ్ఞ లాడి [పయోజ 

నము లేడు. పురుషడ వగుము, 

సూతపు తం సుదుర్ధర్షం శోల్యం చ బలినాం వరమ్, 95 

దోణం చ బలినాం (శేష్టం శచీవతిసమం యురి, 

అజిత్వా సంయుగే పార్థ రాజ్యం కథ మిహేచ్చసి. 98 

ఎవ్వనికిని లొంగదీయరాని కర్షుని, బలవంతులలో గొవ్పవాడగు శల్యుని, 
యుద్ధమున దేవేందునికి సాటివచ్చువాడు, నముహాబలుడు నగు (దోబుని రణమున 

గెలువకయే రాజ్యుము నెట్టు పొందగోరుదువు + 

(బాహ్మే ధనుషి చాచార్యం వేదయో ర న్లగం ద్యయోః, 
యుధి ధుర్య మవిత్షోభ్య మనీకచర మచ్యుతమ్, 97 
(దోణం మహాద్యుతిం పార్థ జేతు మిచ్చసి తన్మృషా, 

హి శు[కుమ వాతేన మేరు మున్మథితం గిరిమ్. ‘98 

9కి. లోహాభిసారః _ శ స్ర్రములకు హారతులు పట్టుట; వానియందు దేవతా 
హ్యాశము చేయుట మొదలగు కార్యము. తకర్షమన్ _ లురదలేనిది _ 
యుద్దమునకు యోగ్య ముగా నుండెకని చెప్పినట్టయినది. 

97, వేదయోః _ వేదము, ధనుర్వేదము అనువాని. అంతగమ్ _ అంతము 
చూచినవానిిన్తి. 
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వేదమునందు ధనువునందును ఆచార్యుడు, వేదము ధను ర్వేదము అను 

రెంటిని కడదాక అధ్యయనము చేసినవాడు, యుద్ధమున ఎంతటి భారమైన తట్టు 

కొనగ లవాడు, ఎవ్వరికి తీథశె పెట్టరాని వాడు, ేనలలో తిరుగుచు స్థిరముగా 

నిలువగలవాడు, గొప్పతేజస్సు గలవాడు నగు (దోణుని గెలువగో రుచున్నా వు, 
అది వట్టిమాట, గాలి మేరువర్వతమును కలచివై చె నని ఎందును వినము. 

అనిలో వా వహే న్మేరుం ద్యౌర్వాపి నిపతే న్మహీమ్, 

యుగం వా పరివ ర్రేత యద్యేవం స్యా ద్య థాత్ధ మామ్. 99 

సీవ నాతో పలికిన ట్రై అయినచో గాలి మేరువు నెత్తుకొని పోవును. ఆక 

సము నేల గూలును. కొలచ[కము తల|కిందు లగును. 

కోహ్య సి జీవితాకాళ్డీ (పాశ బరమ మరిమర్దనమ్, 

పార్థో వా ఇతరో వా౬పి కో౬న్యః స స్వసి గృవోన్ (వజేత్. 100 

పగవారిని నుగ్గునుగ్గుబేసెడు (దోణునితో తలపడి (బదుకు పై ఆశయున్నవా 

డెవడై నను - వాడు అర్జునుడో నురియొకడో _ నుఖముగా ఇల్టు చేరునా? 

కథ మాభ్యా మభిధ్యాతః సంస్పృష్టో దారుణేన వా, 

రణే జీవన్ (పముచ్యేత పదా భూమి ముపస్సృశన్, 101 

ఈ ఖీష్మదోణులు చంవగోరినవా డెవ్వడు గాని వారి భయంకరమగు' 

అస్త్రము ముట్టగా ౩ కాలితో నేలను తాకుచు యుద్ధమున (ఖదికి బయటవడునా? 

కిం 'దర్దురః కూపశయో యథేమాం 

న బుధ్య సే సే రాజచమూం సమేతామ్, 

దురాధర్షాం దేవచమ్మూపకాశాం 

గువ్తం నరేన్ట) న్రిదశె రివ ద్యామ్. 102 

99. యుగమ్ - కాలచ(కము 

101. ఆభ్యామ్ - భీష్మ |దోణులచేత ; అభిధ్యాతః _ చంవద గినవాడుగా నిర్గ 

యింవబడినవాడు; దారుణేన _ భథయంకరమగు అస్ర్రముతో, పడా భూమి 

ముపస్పృళన్ _ కాఠితో నేలను తాకుచు _ మానవుడై యుండి _ అని 
భావము. 

102, దర్గురః - కప. 
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ఇచట కూడిన రాజులసేన ఎవ్వరికి నలవికానిది, దేవతల సేనవలె 

' విఠాజిల్లుచున్నది. రాజు లందరు స్వర్గమును దేవతలవలె కాపాడుచున్న ట్లిదీ. 
య a) ళు 

నూతిలో కప్పవలె సీవు దీనిని తెలియకున్నా వేమి? 

(పొబై §ః (పతీవ్చై రథ దాక్షిణాత్య 

రుదీచ్యకామ్బోజళకై 8 ఖళై శ్చ 

కొలె ౪8 సమతై్ర్య్యైః కురుమధ్యదే శః 

మేచ్చెః పులిన్దె రవి డాన్గకాక్ష్చ్యాః. 108 

తూర్పు, పడమర, దక్షిణము, ఉత్తరము దిక్కుల రాజులు, కాంబోజులు, 

శకులు, ఖకులు, శాల్ఫులు, మత్సు్యులు, కురుమధ్యదేశములవారు, మ్లేచ్భులు, 

పుశిందులు, (ద్రవిడులు, ఆంధులు, కాంచీదేశమువారు నా సేనను కాపాడు 

చున్నారు, 

నానాజనౌఘం యుధి సం|పవృద్ధం 

గాజ్ఞం యథా వేగ మపారణీయమ్, 

మాం చ స్థితం నాగబలస్య మధ్యే 
యుయుతృసే మన్ద కిముల్పబుద్ధే. 104 

ఈ నా సైన్యము పలురీతుల జనముల సముదాయములతో పెరిగిపోయి 

గంగ వేగమువలె దాట శక్యముకొనిదై యున్నది. అట్టి సేనను, ఏనుగుల బలము 

నడుమ నున్న నన్ను మందుడా! అల్పటబుద్ధీ! ఎదుర్కొన చూచుచున్నావా? 

అక్షయ్యా విషుభీ చైవ ఆగ్నిద తం చ తే రథమ్, 

- -జాసీమో హి రణే పార్థ కేతుం దివ్యం చ భారత. 106 

| అర్జునా! నీ త్రరుగువోని అంపపొదులను, అగ్ని యిచ్చిన రథమును, 

- దివ్యమగు ధ్వజమును యుద్ధమున తెలిసికొందుము. 

104. నాగబలస్య _ వీనుగుల సేనయొక్క; యుయుత్ససే _ యుద్ధము చేయ 
గోరుచున్నావు. 
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అకత్ధమానో యుద్ధ్యస్వ కత్త సేఒర్జున కిం బహు, 

పర్యాయాత్ సిద్ది రేతస్య నైతత్సిధ్యతి కత్సనాత్. 106 

-, ఊరక దంభములు వలుకక పోరికి రమ్ము. పెల్లుగా పొగడుకొందువేల? 

యుద్ధమువలననే కార్యసిద్ధి యగును గాని డాబుమాటలవలన కాదు, 

యదీదం కత్తనా ల్లోకే సిధ్యేత్ కర్మ ధనజ్ఞాయ, 

సర్వే భవేయుః సిద్ధారాః కత్ధనే కోపి దుర్గతః. 107 

లోకమున డాబులు పలికిననే వనులు నెరవేరినచో ధనంజయా! అందరు 

పనులు నేరవేరినవారే యగుదురు. పొగడికలో ఎవ్యడు తగ్గిపోవును? 

జానామి తే వాసుదేవం సహాయం 

జానామి తే గాణ్టివం తాలమ్మాతమ్, 

జానామ్యహం త్వాదృశో నాస్తి యోద్ధా 

జానాన సే రాజ్య మేతద్ధరామి. 108 

సీకు వాసుదేవుడు తోడని నే నెరుగుదును, నీ గాండీవము తాటిచెటంతటి 

దనియు ఎరుగుదును. నీతో సాటివచ్చు యుద్ధవీరుడు లేడనియు ఎరుగుదును. 
తెలిసి తెలిసి యిదిగో సీ రాజ్యమును దక్కించుకొనుచున్నాను. . 

నతు వర్యాయధ ర్మేణ సిద్ధిం (పాప్పోతి మానవః, '-. 

మనసె వానుకూలాని ధాత్ర్తైవ కురుతే వశే. . 109 

మానవుడు రపటధర్మముతో గలైక్కడు. (బ్రహ్మయే మనస్సుతో అను 
కూలవిషయములను వశము చేయును, 

106. పర్యాయాత్ _ (గ్రమమార్గము వలన - యుద్ధమువలన అని భావము, 

109 పర్యాయధర్మేణ - ఉపధర్మ ముచేత _ మాయ మొదలగుదానితో _ అని 

భావము, పర్యాయధర్మ మనగా (కమధర్మము. ఈతడు రాజపు[తుడు. 

రాజ్యమున కర్తుడు - అనునట్టిది. దానితో మానవుడు సిద్ధి పొందడు. 

శౌర్యముతోడనే సిద్ధిని పొందును _ అని కొందరు చెప్పుదురు. మనసా, 
సంకల్పముతో; ధాత్లైవ - (బ్రహ్మయే; అనుకూలాని _ అనుకూలము 

లగువానిని; వశే కురుతే _ వళ మొనర్చును. మనుష్యుడు కర్త కాడని 
తాత్సర్యము, . - 
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తయోదళ సమా భుక్తం రాజ్యం విలపత స్తవ, 

భూయ శైవ (పళాసిష్యే త్వాం నిహత్య సబాన్లవమ్. 110 

నీ వేడ్చుచుండగా పదమూడేండ రాజ్య మనుభవించితిని. నిన్ను నీ 

బంధువులతోపాటు మట్టుబెట్టి యింకను రాజ్య మేలుదును. 

క్వ తదా గాణ్జివం తేఒభూద్య త్యం దాసపణై ర్థితః, 

కు తదా భీమసేనస్య బల మాసీచ్చ ఫాల్గున. 111 

ఓరి దాసుడా! నిన్ను పందెములతో గెలిచితిమి. అపుడు నీ గాండీవ 

మెందు బోయెను ? ఆ భీమసేనుని బల మెందుండెను ? 

సగదా ద్భీమసేనాద్యా ఫాల్లునా ద్యా సగాణివాత్, 

న వై మోక్ష స్తదా యోఒఖూ ద్వినా కృష్ణా మనిన్దితామ్. 112 

ఆ నాడు గద చేపట్టిన థీమసేనునివలన గాని, గాండీవము ధరించిన 

ఫాల్గునునివలన గాని మీకు మోక్షము కలుగలేదు. ఏ పావ మెరుగని (ద్రౌపది 

దక్క. మీకు దిక్కు లేశపోయినది. 

సా వో దాస్యే సమావన్నాన్ మోచయామాస పార్షతీ, 

అమానుష్యం సమాపన్నాన్ దాసకర్మణ్యవస్థితాన్. 118 

పృషత వంశ మున పుట్టిన ఆ |దౌపచి అనాడు దాస్యమున చిక్కుకొని 

నీచత్వ మందిన మిమ్ము విడిపించెను. 

అవోచం యత్ షణ్ణతిలా నహం న సథ్యమేవ తత్, 

ధృతా హి వేణీ పార్టేన విరాటనగరే తదా. 114 

నేను మిమ్ము 'పేకులని పలికినమాట నిజమే యయ్యెను. అర్జునుడు 

విరాటనగరమున జడ ముడిచెను గదా! 

111. దాస _ దాసుడా; “వాసవి అను పాఠమున ఇం[దపు(త్రా అని అర్థము. 

118. అమానువ్యమ్ _ అల్బమనుష్యత్వమును _ నీచమానవలక్షణమును 

'అలవణా యవాగూళే గంజి అలవణము _ అనగా ఉప్పు తక్కువగా 

శ , కల్! ష్య . నున్న గంజి అన్నట్లు ఇక్కడ “నల్ల ళబ్దము అల్ఫార్థ కము; 



ఉలూకదూతాగ మనవర్వము 687. 

సూదకర్మణి విశానం విరాటస్య మహాన సే, 

భీమ సేనేన కౌ నేయ యత్తు తన్మమ ఫౌరుషమ్. 115 

భీమసేనుడు విరాటుని వంటయింట వంటవనియందు పాటుపడెను. 

కుంతీకుమూరా! ఆదియా నాయందు పౌరుషము చూపుట ? | 

ఏవ మేవ సదా దణం క్షత్రియా క్షకియే దధుః, 

వేణీం కృత్వా షణవేషః కన్యాం న రితవానసి. 116 
టె pen, 

క్ష(త్రియకులమున పుట్టినవారు క్ష|త్రియనియందు ఎల్టివేళల చండమునే 
అవలంబింతురు. నీవేమో జడచుట్టి సేడివేషము ధరించి కన్యకు ఆట నేర్చితివి, 

న భయా ద్వాసుదేవస్య న చాపి తవ ఫాల్గుణ, 

రాజ్యం (పత్మిపదాస్యామి యుద్ధ్యస్వ సహ కేశవః. 117 

వాసుదేవునకో, నీకో భయపడి నేను రాజ్యము మీ కొసగను. కృష్ణునితో 
కూడి యుద్ధ మాడుము, 

న మాయా=ఒహీన్గజాలం వా కుహకా వా౬పి థీషణా, 

ఆ తశ స్ర్రస్య సజామే వహని (వతిగర్జనాః. 118 

మాయ, ఇం[దజాలము, వంచన, బెదరింపు అనునవి ఆయుధము పట్టిన 

వానిని యుద్ధమున వెరపింవజాలవ. 

116. “కన్యాం న_ర్హితవానసి” అనుదానికి పిదప “(కోణ్యాం వేణ్యాం చ 
కజ్యుం చ సంయుగే చ పలాయతే” అను సగము శ్లోకము కానవచ్చు 
చున్నది. దాని యర్థ మిద _ పిరుదులు, జడ, పార్శ్యములు, - ఇని 

రతిలో మర్దనమునకు అనువగు స్థానములు, వాని విషయమున సేడ్రి 

వాడు . శ్రీ వేషము వేసికొన్నను, సంయుగే - స్మ రయుద్దము 

వచ్చినపుడు వలాయతే పారిసోవును. శ్రీ అయినచో దీని విషయమున 

చక్కగా నిలుచును. వీడు ఆమెకంటె అధము డని భావము _ సీవట్టి 

వాడ వని అధిశేవము..కశాయమ్' అని యుండవలసినవోట “కన్యామ్” 

అనునది ఆర్ష(పయోగమని తెలియద గును, 



880 
శ్రీ మహాభారతమ్న. 

వాసుదేవసహ సం వా ఫాల్గునానాం శతాని వా, 

ఆసాద్య మా మమోఘేషం [దవిష్య ని దిశో దళ. 119 

వేయిమంది కృష్ణు లైనను, వందమంది అర్జునులై నను, మొక్కవోని బాణ 
ములు గల నన్ను తాకి వదిదిక్కులకు పారిపోవుదురు. 

సంయుగం గచ్చ భీష్మేణ భిన్టి వా శిరసా గిరిమ్, 

తరస్వ వా మహాగాధం బాహుభ్యాం పురుషోదధిమ్. 120 

భీమ్మనితో పోరికి రమ్ము. లేదా తలను కొండకు కొట్టుకొనుము. కాదా 
సెనులోతుగల ఈ జనసము[దమును చేతులతో దాటుము. 

శారద్యతమహామీనం వివింఠశతిమహోరగమ్, 

బృహదృలమహోద్వేలం సౌమద తితిమిజ్లిలమ్. . 121 

భీష్మవేగ మపర్య నం దోణ|గ్రాహదురాసదమ్, 
కర్ణశల్యరుషావ రం కామ్బోజవడవాముఖమ్. 1 వివి 

దుశ్నాసనౌఘం శలశల్య మత్స్యం 

సు షేణచిత్రాయధనాగన కమ్, 

జయ్య్మదథా[దిం పురుమితగాధం 

దుర్మర్షణోదం శోకుని|పపాతమ్. 128 

శస్తా9ఘ మక్షయ్య మభివవృద్దం 

_ యదా౭౬వగాహ్య (శ్రమనసష్టచెతాః, 

భవిష్యసి త్వం హత సర్వబాన్ధవ 

సదా మన సే వరితావ మేష్యతి, 124 

120. ఖీమ్మనితో యుద్ధ మనగా కొండకు తల తాటంచుట మొదలగవానిషత 
తన చావు తాను తెచ్చుకొనుట వంటిదని భావము. 

121. ఊద్వేలః య వృద్ధి - పొంగు _ పోటు. 
128. ఓఘః - (పవాహము, పురుమి(త్రః _ దుర్యోధనుని తమ్ముడు. గాధః _ - లోతుయొక్క చివర; గాఢ మనియు పాఠము. అవ్వుడు అతనివలన చొర శక్యముకాని దని భావము. దుర్మర్షణోదమ్ . దుర్మర్హణు డను దురో ధ నుని తమ్ము డను సీరుగలది, శ 



ఉఊలూకదూతాగ మనవ ర్యము 889: 

కృపు డను పెనుచేవ, వివింళతి యను మహాసర్పము, బృహద్చలు డను 
పోటు, భూరి ళవు డను తిమింగిలము, భీష్మ డను వేగము కలదియు, అంతులేని 
దియు, (దోణు డను మొసలివలన చేరరానిదియు, కర్పుడు శల్యుడు అను చేపలు, 

సుడులు గలదియు, కాంటోజు డను బడబాగ్ని కలదియు, దుళ్ళాసను డను (పనా 

పాము, శలుడు శల్యుడు అను చేవలు, సుషేణుడు, చిిత్రాయుధుడు అను నీటి 

యేనుగు, మొసలి సైంధవు డను కొండయు, పురుమి[తు డను లోతు, దుర్మర్షణు 
డను నీరు, శకుని యను జలపాతము ఆయుధముల వడియు కలిగి తరుగువోనిదై 

'పెంపొందుచున్న నొ సేనాసము దమున మునిగి అలసతతో జారిన గుండె గలవాడ 

వయినపుడు, చుట్టము అందరు చచ్చినవాడ వైననాడు నీ మనస్సు పరితాపము 

పొందును. 

తదా మనసే (తిదివా దివాపచే 

ర్నివ ర్రితా పార్థ మహీ (పళాసనాత్, 

(వశామ్య రాజ్యం హి సుదుర్భభం త్వయా 

బుభూషితః స్వర్గ ఇవాతపస్వినా. 125 

అపుడు నీ మనస్సు అవవి(తుని మనస్సు స్వర్గమునుండి మరలినట్టు భూమి. 

నేలు కోరికనుండి మరలును. శాంతుడ వగుము. తపస్సుచేయనివానికి స్వర్గము, 
వలే నీకు రాజ్యము సులభము కాదు. 

ఇతి శ్రీమహాభారలే ఉద్యోగపర్వణి ఉలూకదూ తాగమనపర్వణి 

దుర్యోధనవాక్యే షష్ట్య ధికళతతమోఒధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగవర్వమున ఉలూకదూతాగమనవర్వమున 
దుర్యోధనవాక్యముగల నూట అరువదియవ అధ్యాయము. 

జాని 0 ఫా 

125. నివర్తితా _ మరలగలదు - (పళామ్య్మ _ కాంతుడ వగుము. “పాస్య 

రాజ్యమ్” అనియు పాఠము. ఏలదగిన రాజ్య మని యర్థము; యిఖభూ 

షితః - పొందగోరినది. తవస్సు చేయనివానికి స్వర్శమువలె నీకు రాజ్యము 

పొందశక్యము రానివని భావము, 



ఏర షష్ట్యధికశ తత మో ఒధ్యాయః 

నూట అరువదియొకటవ అధ్యాయము 

పొణ్ణవశిబిరం గత్వోలూ కేన సభాయాం దుక్యోధన 

సందేశస్య కథనమ్. 

పొజ్ఞవశివిరమున కరిగి ఉలూకుడు నథలో దుర్యోధనుని 

సందేశము చెప్పుట. 

సంజయ ఉవాచ - సంజయు డిట్టు చెప్పెను. 

'సీవానివేశం సంపా పః కై తవ్యః పాణ్లవస్య వా, 

సమాగతః పాజ్దవెయై ర్యుధిష్టిర మభాషత. l 

ఆ జూదగాడు పాండవుని సేనాశినిరములోని కరిగి పాండవులను కలిసి 

ధర్మరాజుతో నిట్లు వలికెను, 

అభిజ్ఞో దూతవాక్యానాం యథో కం (బువతో మమ, 

దుర్యోధనసమాదేశం డుత్యా న [కోద్దు మర్తసి. వి 

రాజా ! దూతవలుకు లెట్టివో చక్కగా తెలిసినవాడవు. దుర్యోధనుడు ఆదే 

శించిన దానిని ఆతడు పలికినట్లై నేను చేప్పినచో విని నీవు కోపగింపరాదు. 

యుధిస్టిర ఉవాచ _ యుధిషిరు డిట్లు వలికెను. 

ఉలూక న భయం తేఒ౬స్తి బూహి త్యం విగతజ్యర'ః, 

యన్మతం ధార్తరాష్ట్రస్య లుబ్ద స్యాదీ ర్థదర్శినః. వ్ర 

ఉలూకా 1! నీకు భయము లేదు. జంకుగొంకులు లేక ఆశపోతు, ముందు 

చూపులేనివాడు నగు దుర్యోధనుని అభిప్రాయమును చెప్పుము. 

తతో ద్యుతిమతాం మధ్యే పాణ్ఞవానాం మహాత్మనామ్, 

సృక్టుయానాం చ మత్స్యానాం కృష్ణస్య చ యశస్వినః. శ 
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దువదస్య సపుత్రస్య పరాటస్య చ సన్నిధౌ, 

భూమిపానాం చ సర్వేషాం మధ్యే వాక్యం జగాద హా, ర్ 

పిమ్మట తేజక్యాలురు, మహాత్ములు నయిన పాొండవు., సృంజయులు, 

మత్స్యులు, కీర్తిశాలి యగు కృష్ణుడు, కొశుకులతోపాటు (ద్రుపదుడు, విరాటుడు, 

తక్కినరాజు అందరు ఉన్నచోట ఉలుూడు డిట్టు పలుకనొచ్చెను. 

ఉలూక ఉవాచ - ఉలూకు డిట్లు వళి కెను, 

ఇదం త్వా మ్మబవీ (ద్రాజా ధార్తరాష్ట్రోం మహామనాః, 

శృణ్వతాం కురువీరాణాం తన్నిబోథ యుధిష్టిర. గ్రి 

యుధిస్టిరా! కొరన్స్న అందరు ఏినుచుండగా నొడ్డబుల్ధి గల దచురో ధను డిట్లు 
నిన్ను గూర్చి పలికెను. అవ వినుము. 

ఛి 

పరాజితో౬ఒసి ద్యూలేన కృష్టా చానాయితా సభామ్, 

శక్యోఒమర్షో మను ష్యేణ కరుం పురుషమానినా. 7 

జూదమున నిన్నో డించితిమి. (ద్రైవదిని నభలోనికి రప్పించితిమి. మగ 

వాడ ననుకొను నరుడు ఇట్టియడ కోపము హొందదగును. 

ద్వాదశైవ తు వర్షాణి వనే ధిష్ట్యా ద్వివాసితః, 

సంవత్సరం విరాటస్య దాస్య మాస్థాయ చోషితః. 8 

పం(డైండేండ్డు ఇంటినుండి వెడలగొట్టి అడవులకు వంపితిమి. ఓక్క 

యేడు విరాటునికడ దాస్యము చేయుచు నీవస్పించితిరి. 

అమర్షం రాజ్యహగణం వనవాసం చ పాణ్ణవ, 
ను. అ నంటి ri ప దౌవద్యాళ్చ పరిక్టేళం సంస్మరన్ పురుషో భవ. 9 

పాండుకుమారా! ఇట్లు కలిగిన అ వమానమును, రాబ్బుము కొల్లగొట్టుటను, 

అడవులబడి యుండుటను , [(దోపది వడిన పొటులను తలచుకొ నుచు మగవిడవు 

కమ్ము. 

అశ శేన చ యచ్చ వం ఖీమసేనేన పాణవ, 
దుళ్ళాసనస్య రుధిరం పీయతాం యది ఛర్యతే. 10 

10. శ ప్లమ్ - (పతిన చేయబడెను. 

SMB.41 (11) 
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సత్తువలేని భీముడు (ప్రతిన పను, ఏదీ! చేతనై నచో దుళ్శాసనుని 

రక్తము నాతని [తాగు మనుము. 

లోహాభిసారో నిర్భృత్తః కురుక్నేత్ర మకర్థమమ్, 
do ద ల 3 అం ఒం సమః వస్థా భృతా౬ స్తెిఒళ్వాః శో యుధ్యస్వ సక్రేశవః, 11 

ఆయుధపూజ జరిగినది, కురు క్షేత్రము బురదలేనిదై యున్నది. బాటలు 
చక్కగా నున్నవి. గుజ్జములను చక్కగా మేపితిమి. కృష్ణునితోపాటు రేపు 

పోరికి రమ్ము. 

అసమాగమ్య భీష్మేణ సంయుగే కిం వికత్స సే, 

ఆరురుక్తు ర్యథా మన్లః పర్వతం గన్బమాదనమ్. 12 

శ లా వు గం న న్ గో గ్ తెలివితక్కు_వవాడు  గంధమాదనపర్వత మెక్కగోరినట్టు ఫీమ్మనితో 

యుద్దమున తలపడకయే గొప్పలు పలుకుదు వేల? 

ఏవం కత్హసి కౌ నేయ అకత్సన్ పురుషో భవ, 

సూతప్పుతం సుదుర్ధర్షం శల్యం చ బలినాం వరమ్. 18 

[ద్రోణం చ బలినాం (శేష్టం శచీవతిసమం యుధి, 

అజిత్వా సంయుగే పార్థ రాజ్యం కథ మిహేచ్చసి. 14 

కుంతీతనయా! ఊరక పొగడిక లేల? మాటలు చాలించి మగవాడ వగుము, 

ఎవ్యరికీని అఆణపజాలని కర్గుని, బలవఎతు అలో _్రేషుడగు శల్యుని, యుద్ధమున 

దేవేం। దునకు సాటివచు, మహాబలుడు [(దోణుని గెలువక రాజ్యము నెటు దక్కించు 
U చీ ౧ 

కొనగోరుదువు. 

(బాహ్మే ధనుషి చాచార్యం వేదయో ర నగం ద్వయోః, 

యుధి ధుర్య మవిక్షోభ్య మనీకచర మచ్యుతమ్, 15 

ద్రోణం మహాద్యుతిం పార్ట జేతు మిచ్చసి తన్మృషా, 
న హి వ్యృపమ వాతేన మేరు మున్మథితం గిరిమ్. 18 

11. ఈ అధ్యాయము నందలి శ్లోకము లన్నియు 160 వ అధ్యాయమున 

వ్యాఖ్యానము చేయబడినవి. 
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వేదమునందు, అస్ర్రవిద్యయంచును ఆచార్యుడు, వేదము, ధను ర్వేదము 

అను వాని అంతము ముట్టిన వాడు, యుద్ధమున సర్వభావమును వహించువాడు, 

ఎందును గుండెదిటవు తప్పనివాడు, సేనలో తిరుగుచు జారుపాటు లేనివాడు, 

మహాతేజస్వియు నగు (దోణుని గెలువ గోరుదువు. అది వ్యర్థ ము. గాలి కొండను 

పిండికొ ధైనని యందును వినము,. 

అనిలతోవానహే న్మేరుం ద్యౌర్వా౬పి నివతే న్మహేమ్, 

యుగం వా పరివ రేత యద్యేవం స్యాద్యథాళ్థ మామ్, 17 

సీవు నాతో వలికినట్లే అయినచో గాలి కొండ నెగురగొట్టును. ఆకసము 

"లును కాలచ(క్రము తల్మకిందు అగును, 
లో 

నేల గ 

క్రో హ్య్సి టీవితాకాళ్డీ (పాప్యేమ మరిమర్దనమ్, 

గజో వాజీ రథో వా౬పి పునః స్వసి గృహాన్ వ్రజేత్. 18 

(బదుకు పె అశగలవా డెవ్వడు గాని, ఏనుగు గాని, గుల్జిము గాని, రథము 

గాని శత్రువులను నుగ్గునూచగా గొట్టు దోణుని మార్కొని మరల సుఖముగా 
ఇంటికి చేరగలుగునా ? 

కథ మాభ్యా మభిధ్యాతః సంస్పృష్టో దారుణేన వా, 

రణీ జీవన్ విముచ్యేత పదా భూమీ మువస్పృళన్,. 19 

కాలితో నేలను తాగుచున్న వాడు, 1 భీష్మ దోణులు వధ్యుడుగా నిర్గ 

యించినవాడు, వారి భయంకరమగు అయుధము తాకినవాడు యుద్ధమున (బలికి 

బయటపడునా? 

కిం దర్హురః లూపశళయో యథేమాం 

న బుధ్యసే రాజచమూం సమేతాం, 

దురాధర్షాం దేవచమూ[ పకాశాం 

గుపాం నరేన్టై న్రీదశే రివ ద్యామ్, 20 

నూతిలో పడియుండు కప్పవలె నీవు ఇచట సమకూడినదియి, ఎవ్వరికి 

సొధ్రింప నలఏకానిదియు దేవ సేసవలె (పకాశించునదియు, దేవతలు కొహెదుచున్న, 
a CU షో ళా జ f ఆజ! యు 

స్వర్గము వలె రాజులు కావబాడుచున్నట్టిదియు నగు రాజు సేనను ఏల తేనియ 

కున్నావు 2 
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(ప్రావ్వైః వతీవై రథ దాక్షిణాత్య 
రుదీచ్యకామోజశ కై 8 ఖశెశ్చ, 

శాలై ($8 సమ త్స్యెః కురుముఖ్యదేశె 3 

ర్మీచ్చైః పులిన్దై ర్థృవిడాన్థకాజ్ర్ర్యాః. 21 
నాలుగు దిక్కుల వారు, కొంటోజులు, శకులు, ఖశులు, కాల్వులు, 

మత్సుక్థలు, కురుముఖ్యదేశ ములవారు, మైచ్చులు, పుశిందులు, (దవిడులు, 

అంధులు; కాంబీదేశమువారు దీనిని కాపాడుచునా రు 

నానాజనౌఘం యుధి సంవవృద్ధం 

గాజం యథా వేగ మపారణీయమ్, 

మాం చ స్థితం నాగబలస్య _మధ్యే ' 

యుయుత్స సే మన్ల కిమల్చబుద్దే. 22 

సెక్కం(డు జనము లనెడు [ప్రవాహము కలిగి యుద్ధమున సొంగిపోవుచు 
గంగానది వేగమువలె దాటరానిదగు నా సేనను, ఏను[సనల బలము నడుమనున్న 

నన్నును బుద్ధిహీనుడా ! మార్కొనగోరుచున్నా వు. 
ఇత్యేవ ముక్కా రాజానం ధర్మ పు[తం యుధిష్షిర మ్, 

అభ్యావృత్య పున ర్తిప్లు ము లూకః (ప్రత్యభాషత. 28 

ధర్మపు తుడు యధిష్టిరుడు నగు రాజుతో ఇట్టు పలికి ఉలూకుడు అర్జు 

నుని వేపు తీరిగి యిట్లు పలికిను. 

అకశ్థమానో యుధ్యస్వ కొత్త సేఒర్జున కిం బహు, 

- పర్యాయా త్సిద్ధి రేతస్య నైత త్చిధ్యతి క తనాత్,. 24 

అర్జునా! వ వలు పొగడిక రేల? మాటలు కట్టి పెటి పోరుము, (కమమార్గ మున 

గెలుపు కలుగును కాని బాగ త్రంవలన కాచు, 

డ్రి 

నేకోపా దుర్గతః. 25 

ధనంజయా : పొగడికోలు వలననే వనులు నెరచేరినదచో అందరు 

[వ మూజనవంతులే. పొగడికోలునందు సామ మర్థ్యములే నివా డెవ్వడు 7 
a 
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జానామి తే వాసుదేవం సహాయం 

జానామి తే గాజ్టివం తాలమా త్రమ్, 

జానా మేతత్ త్వాదృళో నాసి యోధా 
౪ అజాత థి 

జానాన సే రాజ్య మేత ద్ధరామి. 26 

నీకు వాసుదేవుడు తోడనియు, తాటి చెట్టంత గాండీవము నీకు గలదనియు, 

సీకు సాటివచ్చు యోధుడు లేడనియు ఎరిగియు ఇదిగో సీరాజ్యము కొల్పగొట్టుదుము. 

నతు పర్యాయధర్మేణ రాజ్యం |పాప్నోతి మానుషః, 

మన సె వానుకూలాని విధాతా కురుతే వశే, 27 

మానవుడు తప్పుదారులతో రాజ్యము పొందడు.[బహ్మ మనసృంకల్పము 

చేతనే కార్యములను అనుకూలవరచును, 

త్రయోదశ సమా భుక్తం రాజ్యం విలపత స్తవ, 

ఒల్లో 9 అల్లో అ 
భూయ శైవ (పకాసిషే నిహత్య త్వాం సబాన్లవమ్. 98 

నీవు మొరో అని మొత్తుకొ నుచుండగా పదుమూడేండ్డు రాజ్య మనుభ 

వించితిని. తిరిగియు నిన్ను సీ చుట్టము లతోపాటు చావగొట్టి రాజ్య మేలుదును, 

క్వ తదా గాణివం తేడ భూద్య త్యం దాస పజణైర్థిత, 

క్వ తదా భీమసేనస్య బల మాసీచ్చ ఫాలున. 29 
౧ 

నిన్ను పందెములతో ఒడుచుకొనిసనాడు నీ గాండీప మెందు బోయెను ? 

ఆ ఖీఘసేనుని బల మేమాయెను ? 

సగదా ద్బీమ సేనా ద్వా పార్ధాద్వాఒపి సగాణివాత్, 
థి wm 

న వె మోక సదా వో౬ఒఖభూ ద్వినా కృ మనినితామ్. 0 
న్ లాన్ ౪ వ్ ౧ 

గుద పట్టిన ఖీమసేనునివలన గాని, గాండీవము పట్టిన అర్జునునివలన 

గాని ఆనాడు మీకు ముక్తి కలుగలేదు. ఆ పనికి పాపము ఏ పాొపమెరుగని 

(దౌవది మీకు గతి యాయెను. 

సా వో దాస్యే సమావన్నాన్ మోక్షయామాస పార్వతీ, 
అమానుష్యం సమాపన్నాన్ దాసకర్మ ణ్యవస్థితాన్ . 81 

ఓ ® 
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అ (దౌపది నాడు దాన్యమున చిక్కుకొని నీచపురుషులైన మిమ్ము 

వద లించినది. 

అవోచం యత్ షబ్దతిలా నహం వ సథ్య మేవ తత్, 

ధృతా హి వేణీ పార్థేన విరాటనగరే తదా. నిని 

నే నప్పుడు మిమ్ములను పేడివా రంటిని. అది నిజమే కదా ! అర్జునుడు 
విరాటనగరమున జడ చుట్టైను. 

సూదకర్మణి చ గానం విరాటస్య మహానసే, 

భీమ సేనేన కౌన్లేయ యచ్చ తన్మమ పొరుషమ్. లలి 

విరాటుని వంటయింట  ఖీమసేనుడు వంటవనులు చేయుచు అలసి 

పోయెను. అది గదా నా మగతనము. 

ఏవ మేతత్ సదా దణ్ణం క్షతియాః కతియే దధుః, 

వేణీం కృత్వా షణ్లవేషః కన్యాం న ర్రితవానసి, 84 

క్ష(త్రియలు క్షత్రియనియెడ నెల్లవేళల దండము నే (వయోగింతురు, 

అది అట్టిదే. మరి నీవో పేడివేషము తాల్చి జడ అల్లుకొని కన్నె కాట నేర్చితివి, 

న భయా ద్వాసుదేవస్య న చాపి తవ ఫాల్లున, 
రాజ్యం పతి పదాస్యామి యుధ్యస్వ సహశేశవ౩ః. శీర్ 

వాసుదేవునకో నీకో వెబది నేను రాజ్య ముసగను, కృష్ణునితో రూడి 

సోరాడ్రము, 

న మాయా హీన్గిజాలం వా కుహకా వాఒపి భీషణా, 

ఆ త్రశ స్ర్రస్య మే యుద్దే వహని (పతిగర్హనాః, 86 

పీ మాయలు, ఇం[దజాలము, వంచన, బెదరింపు అనునవి ఆయుధము 
చేపట్టిన నాకు మారుగర్హనలు కానోపవు. 

వాసుదేవసహ[ సం వా ఫాలునానాం శతాని వా, 

అసాద్య మామమో ఘేషుం (దవిష్య ని దిశో దళ. 87 
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వేయిమంది కృష్ణులై నను, వందలకొ లది అర్జునులై నను మొక్క.వోని 

ములుకులు గల నన్ను తాకి పది దిక్కులకు పారుదురు. 

సంయుగం గచ్చ ఫీషేణ భిన్టి వా శిరసా గిరిమ్, 

తరేమం వా మహాగాధం బాహుభ్యాం పురుషోదధిమ్. విరి 

భీమ్మనితో పోరునకు రమ్ము. కాదా తలతో కొండను డీకొమ్ము. లేదా 

లోతెరుగరాని ఈ జనసము[దమును చేతులతో సీదుము. 

“  శారద్యతమహామీనం వివింశతిమహోరగమ్, 
బృహదృ్బలమహోద్వేలం సౌమద త్రి తిమిజ్లిలమ్. 89 

ఈ జనసాగరము కృపుడను సెనుచేవయు, వివింశతి యను పెనుబాము, 

బృహద్చలు డను గొప్ప పొంగు, భూర్మిశతు డను తిమింగిలము కలది. 

ఖీష్మవేగ మపర్య నం దోణగాహదురాసదమ్, 

కర్ణశల్యరుషావ రం కాంబో జవడవాముఖమ్. 40 

భీమ్మడను వడికలది, ([దోణు డను మొసలిచే చొరరానిది, కర్గుడు శల్యుడు 

అను చేపయు, నుడియు గలది, కొంబోజరా జను బడబాగ్ని గలది. 

దుక్శాసనౌ ఘం శలశల్యమత్స్యం 

సు షేణచితాయుధనాగన్మకమ్, 

జయ దథా (దెం పురుమ్మితగాధం 

దుర్మర్షణోదం శకుని ప్రపాతమ్. 41 

దుక్నాసను డను [పవావాము, శలుడు, శల్యుడు అను సెనుచేపలు, 
సుషేణుడు చిితాయుథుడు అను నీటి యేనుగులు మొసప్మ, జయ (దథు డను 

కొండలు, పురుమి[తు డను లోతు, దుర్మర్షయి డను జలము, శకుని యను జల 

పాతము కలది, 

శస్తాంఘ మక్షయ్య మతిపప్రవృద్ధం 

యదా౬వగాహ్య గ్రమనష్టచేతాః, 

భవిష్యసి త్వం హతసర్వబాన్ధవ- 

స్తదా మన స్తే పరితావమేష్యతి. 42 
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ఆయుధము లనెడు [వవాహము కలిగి, తరుగులేనిదై పెరిగిపోవు చున్న 

ఆ జనసము[దమున మునిగి, అలసతతో స్పృహ దప్పిన సీవు ) సీ చుట్టము అందరు 

చావగా మనసున వరితావ మందెదవు. 

తదా మన సే స్తే |త్రీదివా దివాశుచే_ 

ర్నివ రితా పార మహీ పళాసనాత్, 
జాతో ఖు 

(పశామ్య రాజ్యం హి సుదుర్హభం త్వయా 

బుభూషితః స్వర్గ ఇ వాతపస్వినా. 48 
౧ ' 

అప్పుడు ఆపవి(త్రుని మది స్వర్గమునుండి మరలిన విధమున రాజ్య మేలు 

కోరికనుండి నీమనస్సు మరలును. తపస్సు చేయని వాడు స్వర్గము కో రినట్లు 

రాజ్యము కోరుచున్న సి కది పొందరానిది. శాంతింపుము. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి ఉలూక దూతాగమనపర్వణి 

ఉలూకవాక్యే ఏకషమ్ట్య తరళతతమో౭౬ధ్యాయః. 
ది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగ పర్వమున ఉలూకదూ తాగమనపర్వుమున 

ఉలూకవాక్యము గల నూట అరువదియొకటవ అధ్యాయము, 



ద్విషష్ట్యధికశతత మో ఒధ్యాయః 

నూటయరువది రెండవ అధ్యాయము 

పాజ్ఞవపతతో దుర్యోధనాయ ప్రతినన్దేశః 

పాండవపతమునుండి దురోధనునకు (ప్రతినందేశము 

సంజయ ఉవాచ ౬. సంజయు డిట్టు పలికెను. . 

ఉఊలూక' స్వర్జునం భూయో యథో కం వాక్య 'మ(వీక్, 

ఆశీవిష మివ డ్రుద్దం తుదన్ వాక్యశలాకయా. శే 

కోపించిన [త్రాచుపాము వలె నున్న ఆర్జునుని-పలుకు లను ములుకులతో 

నొప్పించుడు దుర్యోధనుడు పలికిన మాటను ఉలూకుడు ఉన్నదున్నట్టు పలికెను, 

తస్య తద్వచనం [శుత్వా రుషితాః పాణ్ణవా భృశమ్, 

(పాగేవ భృశసం|కుద్దాః చె తవ్యే నాపి ధరితాః. 2 
ధి బా ష 

ఆననే షూదతిష్టన టాహూం శైవ (పచిక్షిపుః, 

ఆశీవిషా ఇవ డ్రుద్దా పీశాంచ[క్రుః పరస్పరమ్, 8 

మొదలే మహాగోవముతో మంగి పడుచున్న పాండవులు ఆ జూదగాని బెద 

రింపు మాటలు విని మరింత దీ[వకోవము పొందినవా రై అసనములనుండి ఒక్క. 

పెట్టున లేచిరి. చేశులు విసురుగా [త్రివృ గొడగిరి, కోపించిన (త్రాచులవలె నొకరి 

న్ కొకరు చూడసాొగిరి, 

అవార్ శిరా ఖీమ సేనః సముదై క్షత కేశ్రవమ్, 

నేత్రాభ్యాం లోహితానాథ్యా మాశీవిష ఇవ శ్యసన్. 4 

భీమసేనుడు [తాచువలె బుసకొట్టుదు తల మలగించి ఎరుపెక్కిన కంటి 

కొనలతో శ్రీకృష్ణుని చూచుచుండెను. 

ఆర్తం వాతాత్మజం దృష్ట్వా [కోధే నాభిహతం భృశమ్, 

ఉత్స్కయ న్నివ దాళార్హ్శః కైెతవ్యం _వత్యభాషత. ధ్ 
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కోధముతో మిక్కిలిగా దెబ్బ తిని దుఃఖపడుచున్న భీమసేనుని గాంచి 

నవ్వుచున్నట్లున్న శ్రీకృష్ణుడు ఆ జూదరితో నిట్లు పలికెను, 

[పయాహి శీఘం కైతవ్య [బూయా శైవ సుయోధనమ్, 

శ్రుతం వాక్యం గృహితోఒర్జో మతం యత్తే తథాస్తు తత్, 6 

జూదరీ! త్వరగా పొమ్ము. నుయోధనునితో నీ వాక్యము వింటిమి, దాని 

యర్థము [గహించితిమి, నీ తల పెట్టా అనే యగును లెమ్మని చెప్పుము. 

ఏవ ముక్వా మహాబాహుః కేశవో రాజసత్తమ, 

పున రేవ మహో పాజ్ఞం యుధిష్టిర ముదై క్షత. గో 

మహాబాహు వగు కేశవ డిట్టు పలికి, మహామేధావి యగు ధర్మరాజును 

తిరిగి చూచెను, 

సృష్టయానాం చ సర్వేషాం కృష్ణస్య చ యళ స్విన౩, 

దువదస్య సపు తస్య విరాటస్య చ సన్నిధౌ. 2 

భూమిపానాం చ సర్వేషాం మధ్యే వాక్యం జగాద హా, 

ఉలూకో౭.వ్యర్షునం భూయో యథోక్తం వాక్య మ్మబవీత్. 9 

సృంజయు లందరికడ, కీ రిశాలియగు కృష్ణుడు, కొడుకులతో కూడిన 

(దుపదుడుః విరాటుడు సమ స్తరాజులు ఉన్నచోట ఉలూకుడు మరల అర్జునునితో 
మున్నన్న మాటలు పలికెను, 

ఆశీవిష మివ క్రుద్ధం తుదన్ వాక్యశలాకయా, 

కృష్ణాదీం శైవ తాన్ సర్వాన్ యథో కం వాక్య మ్మబవీత్. 10. 

కోపించిన తాచువలె నున్న అర్జునుని వలుకు లను ఇను పకాడతో (కుళ్ళ 

వొడుచుచు దుర్యోధను డాడిన మాటలు చెప్పెను, 

ఉలూకస్య తు తద్వాక్యం పావం దారుణ మీరితమ్, 

(పత్యా విచుతుఖే పార్థో అలాటం చాప్యమార్దయత్ . 11 

ఉలూకు డట్టు పలికిన దారుణమగు పావవాక్యమును విని ధర్మ రాజు 

హృదయమున కుమిలిపోయెను, నొనలు తృుడుచుకొనుచుండెన్ను , 
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తదవసం తదా దృష్ట్యా పారం సా సమితి ర్భృవ, 
భి బె థి 

నామృష్య న మహారాజ పాణవానాం మహారథాః. 12 

ఆట్టి దశలో నున్న ధర్మరాజును గాంచిన నభలోని మహారథు లందరు 

కుతకు తలాడిపోయిరి. 

అధి కే పేణ కృష్షస్య పారస్య చ మహాత్మనః, 
లం థి 

(శుత్వా తే పురుషవ్యా[ఘాః [కోధా జ్ఞజ్వలు రచ్యుతాః, 18 

కృష్ణుని, మహాత్ముడగు అర్జునుని నిందించిన మాటతో ఆ పురుషవరేణ్యు 

లందరు [కోధముతో మండిపడిరి, దృఢముగా నిలిచిరి. 

ధృష్టద్యుమ్నః శిఖజ్జీ చ సాత్యకి శ్చ మహారథః, 

కేకయా (భ్రాతరః వ్వా రాక్షసశ్చ ఘటోత్కచః. 14 

దౌవదేయాభిమన్యు శ్చ ధృష్ట కేతుళ్చ పార్థివః, 

భీమ సేనశ్చ వ్మికానో యమజౌ చ మహారథా. 15 

ఉత్పేతు రాసనాత్ సర్వే (కోధసంర క్రలోచనాః, 

వాహూన్ (పగృహ్య రుచిరాన్ ర క్రచన్లనరూషితాన్, 

అజ్లదైః పారిహా ర్యైశ్చ కేయూరైశ్చ విభూషితాన్, 16 

ధృష్టద్యుమ్నుడు, ిఖండి, మహారథుడగు సాత్యకి, కేకయసోదరు లెదు 

గురు, రాక్షసుడగు ఘటోత్కచుడు, (దౌవది కుమారులు,అభిమన్యుడు, ధృష్టకేతు 
మహారాజు, పరా కమళాలి యగు భీమసేనుడు, మహారథు లగు కవలలు _ ఈ 

అందరును (కోధముతో నెరు పెక్కిన కన్నులతో ఆసనములనుండి ఒక్క. 

పెట్టున ఈవలకు దుమికిరి. మంచిగందము పూతగలవియు, వాహుప్త్పరులతో, 

కేయూరములతో, అవేశహారములతో అలంకరణ పొందిన చేతులు జాడించు 

చుండిరి. 

12, సమితిః _ సభ, 

15. దౌపదేయాభిమన్యుః _ (దొపదికుమారులతో కూడిన అభిమన్యుడు. 
16. పారిహార్రః - అంతట ముత్యాల గుత్తులు గల హారముజతో, ముత్యాల 

జాలరులతో, 
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దన్లాన్ ద నేమ నిమ్పిష్య సృక్విణీ వరిలేలిహన్, 

తేషా ,మాకారభావజ్జః కు నీపుుతో వృకోదరః, 17 

ఉద తిష్టత్ సవేగేన [కోధేన (ప్రజ్వల న్నివ. 

పండ్లు పటపట కొరికి, పెదవి అంచులను మిక్కుటముగా నాపచు కుంతీ 

కుమారుడగు భీమసేనుడు వారందరి అకారములను, భావములను గుర్తించి 

కోపముతో మండిపడుచు పెనువేగముతో (కిందికి దుమికెను. 

ఉద్భృత్య సహసా నేత్రే దనాన్ కటకటాయ్య చ, 

హసం హస్తేన నిషిష్య ఉలూకం వాక్య మ।|బవీత్. 18 

కనులు పెద్దగా చేసి పండ్లు కటకటలాడించి చేతిని చేరితో నలుపుచు 

ఉలూకు నితో నిట్లు పలికెను. 

ఆశ కానా మివాస్మాకం (పోత్సాహననిమి తరమ్, 19 

[శతం తే వచనం మూర్గ యత్త్యాం దుర|ోధనో౭.[బఐవీత్, 

మూర్గుడా! ళ కిలేనివారికి వలె మాకు ఉత్సాహము పుట్టించుట క్రై 

దుర్యోధనుడు వలికినమాటఏ నీవలన వింటిమి. 

తన్మే కథయతో మన శ్చయి వాక్యం దురాసదమ్, 20 

సర్యక్షత్రస్య మధ్యం త్యం యద్యత్యుసి సుయోధనమ్, 

శృణ్వతః సూతపుతస్య పితు శ్చ త్యం దురాత్మనః. 21 

క్ష[కియు లందరినడుమ సూతుని కొడుకును,దురాత్శ్ము డగు సీ నాయనయు 

వినుచుండగా నుయోధనునకు చెప్పవఎసిన భరింపరాని మాటను చెప్పుచున్నాను 

వినుము. 

అస్మాభిః (ఫీతికామై సు (భ్రాతు ర్రేష్షన్య నిత్యశః, 

మర్షితం తే దురాచార తత్త్వం న బహుమన్య సే. 22 
అన్నగారి పీకి నెల్లవేళల కోరెడు మేము, దురాచారా! నీవు చేసిన 

దింతయు సహించికిమి. దానిని నీవు సీ గొప్పగా తలవరాదు. 

21. పితుః.నాయన._ఉలూకుడు శరుని కొడురు, 
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| పేషితళ్చ హృషే కేళః నోమా కాటి కురూన్ (పతి, 

కులస్య హితకామేన ధర్మరాజేన “ధీమతా. 9g 

బుద్ధిమంతుడగు ధర్మరాజు కుంము మేలు గోరె శాంతిని కో రెడు శ్రీకృషని 
ల , [=] 

కురువంళము వారికడకు సంపను, 

త్వం కాలచోదితో నూనం గనుకామో యమక్షయమ్, 

గచ్చస్వాహవ మనసా ధి సచ్చ శో భవితా ్మధువమ్. 24 

కొలము పురికి సటుండ గా భు నింటికి MA WIE tae మాతో 
| 

వే 

యుదమునరు రమ్ము. ఇదిగో అటి రీపు పు తవ్నల కాసున్నది. 
థి గె 

. 0 జో “5 Me కీ నీ జ! ల య - మయా2.పి చ (పలిజ్ఞాతి వధః సభాతృకస్య తే, 

స తథా భవితా పొప న్నాత కార్యా విచారణా, బక్ 

ఓరీ పాపాత్ముణా! తమ్ము ణతోాటు నిన్ను రూపుమాపుదు నని నేను 

(ప్రతిన పట్టితిని. అటి (గే ముగు. ఇందు సచొారణ చేయ దనిలేదు. 

వేలా మతి|క్రమేత సద్యః సొగకో వరుణాలయః, 

పర్వతాళ్చ ఏశీర్యేయు ర్మమోక్రం న మృషా భవేత్, 2G 

వరుణదీనుని ఆఅయమగు సము (ధనము చెలియలికట్టను దాటివచ్చుగాక; 
క , ల లో 5 ఇ క. , ల్ 

కొండలు ముక్కలనుగాప, NY మం అము అటద్ధము రాస్, 

wrt 

స తిల ల ఇగో జ్య అల దగి జ (స్ట సహాయ సే యది యమః రుబీరీ ఈ రద ఎవ వా, 
లో 

యథా పతిజ్ఞం దుద్చుద్దే (పకరీష్య నీ పాొద్దవాః,. 

దుర్చుద్దీ! స్ ine, Ha, గు[రుడో తోడుగా వచ్చినను 

పొండపులు పట్టన (పతినను చేసి తీరుచురు. 

దుళ్ళాసనస్య రుధిగం పొతా సొస్మి యథేప్పితమ్. వ 

యశ్చహ పేతినంరోబ్లః టృ తియో మా౬భియాస్యతి, 
- య 

[a జనో wa su మ ణన న్ జమ స్స్ సము సమ్. అపి భీష్మం పురః సాల తం సేష్యామి యమక్షయమ్ 28 

ర ళ్ ఖే ra , erm ల అల > దె “ ట్ర 
kd. దుళ్శాసనుసి want తిప్పు WT Pet uy, ఫ్ ఏధియ?స్యెటి. ఎటట ర్క్నునో ; 

' ఇన ml 
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నా యిచ్చే వచ్చినట్లు దుశ్నాననుని నెత్తురు (తావుదును, అప్పుడు ఎవడైన 

పొగరెక్కి దూకుడుగా భీమ్మని ముందుంచుకొని, నావై పునకు వచ్చెనేని వానిని 

కూడ యమునింటికి చేర్తును. 

యచ్చైత దుక్త౦ వచనం మయా క్ష్మతస్య సంసది, 

యధథైత దృవితా సత్యం తథై వాత్మాన మాలబే. 29 

ఇదిగో త్న తీయు లున్న నిండుసభలో పలుకుచున్న నొ యీమాట సత్యమే 

యగును. నామీద ఒట్టు వేసికొని పలుకుచున్నాను. 

ఖీమసేనవచః [వత్వా సహదేవో ౬వ్యమర్షణః, 

కోధసంర క్షనయన సతో వాక్య మువాచ హా, 80 

భీమసేనుని మాట విని కోవముతో ఎరు పెక్కిన కన్నులలో మండివడు 

చున్న సహదేవు డిట్లు పలికెను, 

శొటీర! శూరసదృళ మనీకజనసంసది, 

శృణు పాప వచో మహ్యం యద్వాచ్యో పితా తయా. 81 

జా 

గరువముగలవానికి, పర్మాళకమము కలవానికి తగిన నా యీ మాటను సేనా 

జనమున్న సభలో పలుకుచున్నదానిని, ఓదీ పొపాత్ముడా! సీ తం|డికి చెప్పవలసిన 

దానిని వినుము. 

నాస్మాకం భవితా భేదః కదాచిత్ కురుభిః సహ, 

ధృతరాష్ట్రస్య సంబంధో యది న స్యా త్వయా సహ, లివి 

౨9. ఆత్మానమ్ ఆలభే _ నామీద ఒట్టు.అని భావము; లేదా గుండెసె చేతి 

నిడుకొని చెప్పుచున్నాడని భావించి ఈశ్వరుని పై ఒట్లు అను నఠము 
కు బు థి 

(గహాంపదగును. 

లి1. శౌటీరః _ గర్వముతో కూడినవాడు; శూరః _ వరా(క్రమము కలవాడు. 
'శౌట్ట గర్వే' _ “హర విక్రాన' _ అని ధాతువులు. అనేకజనః _ సేన 
యందున్న జనము; మహ్యమ్-నా. 

82. ధృతరాష్టరిడు పిన్ననాడే నిన్ను వెడలగొట్టినచో పాండవులకు కౌరవులకు 
ఈ విరోధము కలిగెడిడి కాదని భావము; 
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ఓరీ! ధృతరాష్ట్ర నకు సతో చుట్టరికము కలుగ సియడల మాకు కౌరవు 

లతో నెన్నటికిని వైరము కలిగెడిది కాదు. 

త్వం తు లోకవినాశాయ ధృతరాష్ట్రకులస్య చ, 

ఉత్పన్నో వైరపురుషః స్యకులఘ్న శ్చ పాపకృత్. 88: 

నీవు లోకవినాశమునకే పుట్టితివి. తంపులమారివాడవు. ధృతరామ్ట్రని 
కులమును, నీ కులమును నాశనము చేయు పాపిష్టుడవు. 

జన్మ (పభృతి చాస్మాకం పితా లే పాపపురుషః, 

అహితాని నృశంసాని నిత్యశః కరు మచ్చ తీ, ల 

ఓరీ ఉలూకా! పొపిష్టివాడై న సీతం (డి పుట్టినది మొదలు మాకు (కూరము 

లగు కీడులు చేయుటకే నిత్యము కోరుచున్నాడు. 

తస్య వైరానుషజ్లస్య గనా౬స్మ్య న్తం సుదుర్గమమ్, 

అహ మాదౌ నిహత్య త్వాం శరునేః సంపపశ్యతః. తిర 

నీతం[డి శకుని కన్నులార గాంచుముండగా మొదట నిన్ను చంపి తేలి 

కగా పొందజాలని పగ అంతమును చేరుకొందును. 

తతోఒస్మి శకునిం హనా మిషతాం సర్వధన్వినామ్. 

గొప్ప ఏలుకొం (డందరు కూడి యుండగా అటు పె శకునిని చంపెదను. 

భీమస్య వచనం [శుత్వా సహదేవస్య చోభయోః. 86 
ఉవాచ ఫాల్లునో వాక్యం భీమసేనం స్మయన్నివ, 

భీమసేన న తే సని యేషాః వైరం త్వయా సహ. 87 
ఇట్లు భీమసేనుని, సహదేవుని పలుకులు విని అర్జునుడు భీముని చూచి 

నవ్వుచు నిట్లు పలికెను; భీమసేనా! నీతో పగ పెట్టుకొనినవా రవ్వరు ఇచటలేరు. 

84. ‘తే పితా అస్మాకమ్ అహితాని కర్తుమిచ్చతి అని అన్వయము. 

86. “భీమసేనస్య వచనమ్' అని [ప్రాచీనుల పాఠము _ ఆప్పుడు (శ్రుత్వా - 
విని అను పదమును కలుపుకొనవలయును. 

8, న సని -నీ ఎదురుగా లేరని భావము._కావున నీ విపుడు వీజ్బంభింప 

రాదని తాత్పర్యము; 
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మన్దా గృహేషు సుఖినో మృత్యుపాశవళం గతాః, 

ఉలూక శ్చ న తే వాచ్యః పరువం పురుషోత్రమ, 88. 

ఆ బుద్ధిహీనులు మృత్యువు పాళమునకు చిక్కి యిండ్లలో సుఖముగా 
నున్నారు. పురుష శేస్టా। నీవు ఉలూకుని వరుషముగా వలుకరాదు. 

దూతాః కి మపరాధ్య నే యథ్రో క్ర స్యానుభాషిణః, 

దూతలు చేయ తప్పేమి? వారు చెప్పిన మాటలు అవ్పజెప్పుదురు. 

ఏవ ముక్వా మహాబాము ద్భీమం ఫీమపరాక్రమమ్, 

ధృష్టద్యుమ్నముఖాన్ వీరాన్ సుహృదః సమభాషత, 89 

భయంకరమగు పరాక్రమము గల ఖీమునితో నిట్లు వలికి ఆ మహావాహువు 
ధృష్టద్యుమ్నుడు మొదలగు ఏరమి(తుంతో నిట్లు ముచ్చటించెను. 

[శుతం వ స్తస్య పాపస్య ధా రరాష్ట్రస్య ఛామితమ్, 40 

కుత్సనం వాసుదేవస్య మమ చైవ విశేషతః, 

శుత్వా భవ నః సంరబా అస్మాకం హితకామ్యయా. 41 ఆః ధి 
మీరు పాపియగు దుర్యోధనుని మాటలు _ విశేషించి వాసుదేవుని, నన్నును 

నిందించిన తీరు ఏింటిరి. విని మా మేలు కోరినవారగుటచే ఉడు కెక్కి యుండితిరి. 
[పభావా ద్వాసుదేవస్య భవతాం చ [ప్రయత్నతః, 

సమ్మగం పార్థివం క్షతం సర్వం న గణయా మ్యహమ్, 42 

నాసుదేవుని (ప్రభావము వలనను, మీ (ప్రయత్నము వలనను, రాజలోక 
మంతయు నొక్క_టైనిను నేను లెక్కచేయను, 

భవద్భిః సమనుజ్ఞాతో వాక్య మస్య యదు తరమ్, 

ఉలూకే [పావయిష్యామి యద్వక్ష్యతి సుయోధనమ్. 48 

మీ రనుమతించినచో ఇత డాడిన దానికి సమాధానముగా దుర్యోధనునకు 
చెప్పవలసిన దానిని ఈ ఉలూకుని ద్వారా తెలియజేసెదను, 

శ్యోభూతే కోల్టిత స్యాస్య (సతివాక్యం చమూముఖే, 
గాణ్డీవె నాభిధాస్యామి శ్రీదా హి వచనో తరాః. 4&4 
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So Moura ప we mand సం a 
ఎని బూౌగిడిక్ొలు పటు వదు నగు ప క ఏ. Coan Wout nd 

గాండీవముతో చెప్పెదను మాసంతో. సమాధానముబు వనిక్ మారం వదా! 

అ 4 Bae] Wan ఒల్లో Fa జ 
తత సె పారివాః స ర్వ పశ ౦సు రనజఖాయయి, 

న థి ధ జ 
అ B లి లం కా న. 5 తన వాకొఃవచారణ విస్మితా రాజస తమాః. A 

ర 

అంత నా రాజుఐందదు ధసంజయుని కొనియూాతిట. ఆరా ఉట 

అందరు 19 వాక్యము మర్యావ] సం అబ్బుర పడిరి. 

ఇల ఇ . rn _ a a లో జీ లో జ రో అనునీయ చ తాన్ సర్వాన్ యథామాన్మం యథావయః 
aus a 

రొరాజం త jం తాపం పత్య బర త్రో, AG థల్ము జం తదా వార్యం త 5 త్పావ్య (2 st 

hel శ ఖల ఇ ః న ( గె ఖో 

వాల పార వయనులను బట్టియు, బారి ఖూరిని మన్నింట సంగిద ఉరును 

బటియిు వారందరిని కాంతవరచి “ధర్మరాజుతో దుర్యోధనుని పందింపవ అనిన 
(A) 

వాక రామును గూర్చి ముట్టు పలింను, 

అలాట్ 

నే ఇ న ఖు [లు చ (1 అ. 

ఆత్మాన మవమన్వానో సహసా క్రిత సొరదివో అమి; ( ఫ్ 
Pry న 

తతో త తలం (పవఖ్యుమి తవ శు సూ వణ రతః. AT 

రాజ శేస్టుడు తన్ను 4 తర్కుప వ చేసికొనరాధు. కావున మవారాటా! నీ సేసల్ 

ఆనంపము ము సొందెడు నేను పూరీ సమాభా సము చ ప్పెదను, 

¢ mn చణ ఉలూకం భర త శేష్ట సామపూర్య మథి ర్జితమి, 

చుర్యాభనన్య త ద్యాక్ళం నిశమ్య భరతరథః. 48 
న 

అథితో హితనే ట్రా టి మాశీవిష ఇన ఫో సెన్, 

లో లో ల మ జల షో కీట " జ స్యా న sme Merk AT 

స్కాయమాని ష్వ (పీ ధాటీ ౧9H ఎరిగందియాం. Ly 
wet OUR 

da TD Mf wes సొ -స్తే ఖ్ గది క! జే సత 
go (యి [లర | (a) 1 “PO “ue ను అః Wy 

0 Yh 0 a) 

న టల్ స Pe - fr 
అభం భాషిత వతవగ్గం (ప్రగ్య హూ పుటం టుటటు. h0 

థీ Cn థి లీ 

(న ఉల అగో జాలీ జ ఆ! గ. En 
47, Hy 000 అటి న్ను: ఎవమనాినతంతకు ఎమ చరా నుబొడు;. | Ce ఆ 

wr We య [ఏంటి "4 న. 
రాదు ఎ సుద op ప్రే SUT LY, చెపి ర. soa ఏళ లుం 

fb fr 

చ్య గ gm : wy AINE [or We tl ae Yee ల 

తాను తక్కువ చేసి సకొసు*.సదా . అపటవాడు నిదుర పటు. గంలో 

న్ wide శం pe, wa చె FTO 
భాసము చెప్ప! దస్ Maes యు Pre) చేసిక ద్ చుక్ దో 

6403-48 (11) 
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ఆంత్ర అర్జునుడు దుర్యోధను డన్న మాటను స్మరించెను, మిక్కిలి ఎట్ల 

బడిన కన్నులతో, పామువలె బుసకొట్టుచుండెను. కోధముతో నవ్వుచున్నట్లుండి 
పెదవుల తుదలు నాలుకతో తాకుచుండెను, (శ్రీకృష్ణుని, తన అన్నదమ్ముఅను 

ఒక్కమారు చూచి ఉలూకుని విశాలమగు భుజమును పట్టుకొని మెత్తనిధి బతు 

వైనది యగు మాట నిట్టు పలికెను. 

ఉలూక్ర గచ్చ కైతవ్య [|బూహి తాత సుయోధనమ్, 

కృతభఘ్నం వైరపురుషం దుర్మతిం కులపాంసనమ్. 51 

నాయనా! ఉలూకా! జూదరి కొడుకా! వద. కృతఘ్నుడు పగనే కో రెడు 
వాడు, దుషబుది, కులమున చెడబుటినవాడు అగు దుర్యోధనునితో ఇట్లు చెప్పుము. బ్ర ర ద 

లో పాభివేషు సదా పాప నిత్యం జిహ్మం |వవ ర్రతే, 

స్వవీర్యాద్యః పరా[క్రమ్య పాప ఆహ్వ్యయతే పరాన్, 

అభఖీతః పూరయన్ వాక్య మేష వై త్యతియః పుమాన్, క్ి 

కరీ! పాపాత్ముడా! పాండవులయందు ఎల్హప్పుడు మోసము కలదా? తన 
శక్రితో పరా[కమించి పగవారిని యుద్ధమునకు పిలిచి వెరపులేనివాడె మూట 
నిలబెట్టుకొన్నవాడే క్ష[తియుడు. 

స పాపః క్షత్రియో భూత్వా అస్మా నాహమూయ సంయుగే, 
ఒర జ మాన్యామాన్యాన్ పురస్కృత్య యుద్దం మాగాః కులాధమ, రతి 

కులమున చెడబుట్టినవాడా! నీవు వ్యతియడవై యుండి మాన్యులను, 
మాన్యత లేనివారిని ముందు బెట్టుకొని మమ్ములను యుద్దమువై పు కవ్వించి 
పోరునకు ఆరుగకుము, 

52,ర్లీ. స్వశక్తితో పౌరుషము చూపి అన్నమాటను నిలబెట్టుకొనువాడే క్ష[తియయ 
డగును గాని నీవలె జాతిమా[తమున క్ష(శ్రియడై. వారిని వీరిని ఆశ 
యించి జయము పొందగోరుట క్షతియధర్మము కాదని తాత్పర్యము. 

రక. మాన్య, అమాన్యాన్ _ మాన్యులు ఖీమ్మడు మొదలగువారు, అమాన్యులు 
కుమారులగు లక్ష్మణుడు మొదంగువారు. బాలురను, వృద్ధులను చంపు 
నసాంటా లి 
ఇ సకుము = స్రుస్తి హితవు, 
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1! స గె ధే గ్ గ్ గిట్ల ఆ గా న త్మ వీర్యం సమాశ్రిత్య ఖృత్యవీర్యం చ రెలతవ, 

ఆహ్వయస్వ రణే పారాన్ సర్వథా క్రియా భవ. 54 
® 

నీదైన శక్తిపై, సీ సేవకుల శక్తిపై ఆధారపడి యుద్ధమునకు కుంతీ 

కుమారులను పిలువుము. అట్టు సర్వవిధముఐ & (తియుడవు కమ్ము. 

పరవీర్యం సమా శిత్య యః సమాహ్యయతే వరాన్, 

అశ కః స్వయ మాదాతు మేత దేవ నపుంసక మ్. ర్5్ 

స్వయముగా జయము గొను న డ్రిలేనివాదు, వరుల పర్మాక మము పై ఆధార 
సల 

పడి శ(్యతువులను కవ్వించుటయే పేడితసము,. 

స తం పరేషాం వీర్యేణ అత్మానం బహు మన్య సే, 

కథ మేవ మశక స్వమస్మాన్ సమభిగర్హసి. ఫర 

అట్టివాడ వగు నీవు ఫీష్మా దుల బలమును చూచుకొని గొప్పవాడ నైతి నని 
రసి ఇటో b న్ Ma i స ఒర ఇన ౮ చే | 

తలచుచున్నావు. ఇట్లు శ రలని సస మా చ గర్జింతు అ 

కృష ఉవాచ _ కు డిటు పలికెను, 
మ! ల మ 

మద్వచ శ్చాపి భూయ స్తే వక్షవ్యః స సుయోధనః, 

శ ఇదానీం |పపద్యేథాః పురుషో భవ దుర్మతే. ర్ 

ఉలూకా! నా మాటను గూడ అ దురోకథనునకు చెప్పుము, ఓరీ దుర్మతీ! 

రేపీఫొటికి యుద్ధము పొందనున్నావు. పురుషుడ వగుము. 

మన్యసే యచ్చ మూఢ త్వం న యోత్స్యతి జనార్దనం, 

సారథ్యేన వృతః పార్ధి రితి త్వం న విభేషీ చ. ర్రి 
bn 

లా షా ఇ mem (a ఖే క లీ షో ఆలో, లీ న! 

అఆలివిమాలినవాడా। జనిరనుని పొండవులు రథము నడపుటక ఎన్ను 
ఈ 

4 4 లో a 4 అ వారు పామి a కల టీ 

కొనిరీ, రొవున అతడు యుద్ధము బేయడని తలచుచున్నావు. అందువలన భయ 

ర్4. సర్వధా - అన్ని ఏధముల - పుట్టిన మాతముస తృ(త్రియడ ననుకొను 

చున్నావు. వరాగ్రమాదులలో క (త్రియడ వగు మని తాత్పర్యము. 
55, నపుంసకమ్ _ నపుంసకత్వము 

56. వరేషైమ్ - రోర్దాదులయొక్క- 



అ జీ వ . న స వ wy జూ 

జఘన్యకాల మ బ్యతన్న భవత్ సర్వవార్థివాన , 

నిరహేయ మహం కోధాత్ తృణా ఏవ మహముతాశనః. 59 
(a) 

కాలమునకు కాఐము చెకి ల్లికుండుగాక. నేను కోవము వచ్చినచో అగ్ని గడ్డి 

కరకంనువలె రాజు అందరిని మాడ్చి వేయదును. 

జు 

యుధిష్టిరనియోగాత్తు ఫాల్గునస్య మహాత్మనః, 
కరిష్యే యుధ్యమానస్య సారథ్యం విజితాత్మనః, G0 
న | 

యుధిషిరుని మాటపై మహాత్ముడు, మనోని గహము రొలవాడు అగు 
అ 

రునుడు సోరాడుచుండగా 'సారథ్యము చేసెన్షను, 

యద్యుత తసి లోకాం త్రీన్ యవ్యావిశో సి భూతలమ్, 

తత త్మతార్జునరథం (వభాతే దక సె పునః. Gl 

మక్యాధనా! మూడులోక ములకు ఎగెరిపోయినను, భూమి అట్టడుగుసరు 

చుకొన్నన నీవు అంచందు అరునరథమును రేపు ఉదయమున చూపెదపు, 

య. [ol నో జి ఇ ఎ wn ఇ EE 

యచ్చాపి ఖిమ గునస్య మన్య గు మోఘణఖాషితమ్, 
a జ గ ల ట్ర ష్ ఇ త లి 

దఃశాసనస్య రుధిరం పిత మద్యావధారయి. రన 

"es జ్ జర చ జల్ ఇ న సార 7 జన్ ను rel 

ఎముసునునిచె వ్యర్థ మై: రాట యిని తలచుచున్నావు. దుక్ళాసనుని 

నెతురు నెదు (తాగని బడినది. ఇప గు రించు. 

జో (ఇ 

న త్వాం సమీక్షతే పార్థో న నాపి రాజా యుధిష్టిర 
రట చ ఎ 

న ఖఫీమసనో న యమౌ (పతిః కూల్యపఖాషణమ్. 68 

ఇపందు ఎచురుకూతలు కూయుళ చున్న సన్ను సంతీపంంంతుడు యుధిషిర 
లూ (ఏ 

ముహోరాజాకాని, ధిమసేనుడుగాని నటలసహచేపృలు గాసి లెక్కా. గొనరు. 

మ న్న్న ల న్. “a లో ఇక్ షల్ వ ఇ 1 , 
హు శుమటాఫాల ప్రా ఉద్యాగపర్వః వ్ ఉలయాపదూ తాభిగ మనపర్వణి జ 

కృషాదివాకే్మ దింషష్యుధికళత తమో ధాంయః. య స 
ఖో న్ ష్ ఖై 

న ఇ గ ర wn? ల లో ల్ ళ్ సామహోశారతము ఊఉ గ వరమున ఉలూక్రదూతాభిగమనపర్వుమున బి 

న. ద శనం అలా సై క ప్ర షామల వాకంములు nD నూట అరువది చెంది దవ అధ్యాయము. "జీ 

చరా బి 

050; 

న. యనం ల నం తొ, “Er ఇ Ha ఇ వ్ ప్ున్టుకాలముల్ను అతత - ఇది (మల్లో ఆపకాలము. కొకిఏం గస గాబో. 

యా | అక పజ (1 - ఇ ఇ 
we ఎర SHITE 

అ] 
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సొణ్ణప విరాట (ద్రుపద శిఖభ్ధి ధృష్టద్యుమ్నూనాం సంగేళ 

మాదాయ ఉలూకస్య నిపర్తనం, తద్వారా మాకర్ష్య దుర్యోధనన్య 
న్వకీయ'సేనాయై యుద్ధా యోద్యన్తు మాడేశః, 

పొందప్పులు, విరొటుడు, (దువదుడు, శిఖండీ,. ధృష్టద్యుమ్నుడు 

అను వారి సందేశము గొని ఉలూరుడు మరలిపోపృట, ఆ వార్త 

విని దుర|ోధనుడు ళన'సేనరు యుద్ధమునకు అెండని ఆనతి నొనగుట. 

సజ్ఞాయ ఉవాచ _ సంజయు డిట్టు చెప్పెను. 

దురో సఇథధనస్య తదా కం నిశమ్య భరతరథ, 
ప్ ఖి వ యె 

నేతాభ్యా మతితా[మా।భ్యాం కెతవ్యం సముదై తత. [| 

అర్జునుడు దురో పధనుని ఓ పలుకులు విని మికి లిగా రకము చిమ్ము 

చున్న గన్నులతో భణునిధొఠుగును గటిగా చూచెను. 
౯. (టో ణు 

స శేకవ నుభి(పేక్షు గుడాశళేశో మహాంకా స ఇహవ Dd wd g గుడారకొ మహాయభా॥, 

జ స Aa? as Fal శభ ణో 

అభ్యభాషత కై తవ్యం (పన్భస్యా విపులం భజమ్, 2 
(6 కం [1 | |) 

Man aN ఆఅ అదును WN Ope రి క్రఫినుని గి నుగొని ఉలాూకోని 
a ఏల! a 

గాధ pn Mn * a “ | 
క H (an) mm RENE సః స్ i సుం 

aa) 

ff Ry? రో నం. గ ఇల క. అ క EE 
స్వరీర్ణం . యః సమా శిత సమావాగయతి వ పరాం, 

తీ £ శ 1 [| లాల 

సాలే లో య uh) ల చం wf mn ల సట ఇల్ Pe 

WOE యుధ్యల సతాం సవ వుదువష. ఉచగ్గటి. ఫ్ 
lo mn wn 

ww oe ళ్ లో జు క గ్! భ్ 1. ఇ > టీ, గాం $ ము ఇ నుల 

1. MJ adh 1 EY అ Rh wn re: De WRT EE స నగి |. న న ఈ. 
కుం On er) 

CON EI ee Oa 
) ME 

(1 ర సో ( SN జో టా కెల్లీ wu ow క. అగ అక జల ఒఅ 
వీ పూూరతరణాట = BYE నం ఎ Yen LAE ATW పురుషుడు, 

Lee 

కా శో 7 లం లో అ . aol Wu టో ల్ య. 

సాధారణారమున సీస సగం గా మదన అని DH, 
ty | 
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ఎవడు తన గుండెబలము నూతగా గొని పగవారిని పోరునకు కవిం 

చునో, వెరపు లేక శ|తువులతో హోరునో వానినే మగవా డందురు. 

పరవీర్యం సమాశ్రిత్య యః సమాహ్యయతే పరాన్, 

క్ష్యతబన్లు రశ క్రత్యా లోకే స పురుషాధమః. 4 
థ కాజల్ లు 

పరుల బలము నమ్ముకొని పగవారిని కయ్యమునకు పిలుచు సత్తువలేని 
వాడు కనుక, జాతినమూతమున క్ష (త్రియుడై లోకమున పురుషాధము డగును, 

స త్వం వరేషాం వీర్యేణ మన్యసే వీర్య మాత్మనః, 

స్వయం కాపురుషో మూఢ పరాంళ్ళ న్నేప్పు మిచ్చసి. ర్ 

అట్టి నీవు పరుల పరాక్రమమును నీ శ క్రియే అనుకొనుచున్నావు. నీవు 
నీచుడవై , మూఢుడా ! ఇతరులను ఆషేపింవగో రుచున్నావు, 

య స్వం వృద్దం సర్వరాజ్ఞాం హితబుద్దిం జితేన్టి)యమ్, 
అ న ళో ధ ద 

మరణాయ మహా పాజ్ఞం దీక్షయిత్యా వికత సే, 6 
షో థి 

పెద్దవాడు, రాజు అందరకు హితము కూర్చవలయు నను బుద్ధి గలవాడు, 
ఇం[దియములపె గట్టి అదుపు గలవాడు. మహామేధావి యగు భీష్ముని మరణ 
మునకు దీక్ష యిచ్చి ఫోటుమాటలు పలుకుచున్నా వు. 

భావ స్తే విదితోఒస్మాభి ర్దుర్బుద్దే కులపాంసన, 

న హనిష్యని గాజేయం పాణవా ఘృణయేతి హా, 7 
అతి ౧ ది 

కీదీ దుర్చుద్దీ ! కులమునకు వీడపురుగై నవాడా ! సీ భావము మారు అర్థ 

మైనది. పాండవులు శాలితో భీష్మని చంవరని గదా సీ ఊహా! 

అ న అద్ల 3 యస్య వీర్యం సమా శిత్య ధార్తరాష్ట్ర వికత్ణ గు, 

హన్తాఒస్మి |వథమం భీష్మం మిషతాం సర్వధ న్వినామ్. 8 

4 క్ష(త్రబన్సుః - క్ష[తియకులమున పుట్టినవాడే కాని క[తియయోగ్యమగు 

కర్మము లాచ రించువాడు కాదని భావము. 

8. వృద్ధమ్ - భీమ్మని, బాప్టాకుని కూడ, 

8. మిషతామ్స్ = చూచుచుండగా, 
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దుర్యోధనా ! ఎవరి గుండె బలమును పట్టి పొగ డికొనుచున్నావో ఆ 

భీష్మని, విలు కాం|డందరు చూచుచుండగా మొట్ట మొదట మట్టు 'పెదైదను. 

కైతవ్య గత్వా భరతాన్ సమేత్య 

సుయోధనం ధా ర్తరాష్ట్ర్రం వదస్వ, 

తథే త్యువా చార్జునః సవ్యసాచీ 

నిశావ్యపాయే భవితా విమర్దః. 9 

ఓరి జూదరికొడుకా! నీవు పోయి భరతవంశమువారి నందరిని సమావేశ 

పరచి దుర్యోధనునితో ఇట్టు చెప్పుము. సవ్యసాచి యగు అర్జునుడు అశ్లే అని 
పలికెను. తెల్చవారిన వెంటనే యుద్ధము కాగలదు. 

యద్యా౭.[బవీ ద్వాక్య మదీనసత్వాం 

మధ్యే కురూన్ హర్షయన్ సత్యసన్లః, 

అహం హనా సృజ్ఞాయానా మనీకం 

శాల్వేయకాం శ్చేతి మమైష భారః. 

కైతవ్య గత్వా భరతాన్ సమేత్య 

సుయోధనం ధా ర్తరాష్ట్రం వదస్వ. 10 

కౌరవుల నడుమ వారిని ఉప్పొంగజేయుచు సత్యసంధు డగు ఫీష్ముడు 

నేను సృంజయులయు కాల్వేయకులయు సేనను రూపుమాపుదును. ఈ మాట 

సుయోధనుని 3రిగించి పిదవ పాండవుంతో చెప్పుము. 

9, సమేత్య _ ఒక్కచోటికి తెచ్చి, సమావేశపరచి; నికావ్యపాయే - రాత్రి 

గడ చినపిమ్మట య మరునాటి పొద్దున అని భావము 

10. సత్యసస్థః - సత్యమగు (పరిజ్ఞ చొఅవాగు -_ సీష్ముడు; ఆఅవాం వానా _ 

మొదలుకొని 11వ క్లోమము పూర్వార్థము దాక భీష్ముని వార్యము. నేను 

సృంజయాదులసు చంపుదును' అను వాక్యమును కెరవు అందరిముందు 

దుర్యోధనునితో చెప్పుము; పిదప దానిని, భరతాన్ గత్వా - పాండవుల 
కడ కరిగి; వదస్వ-వలుకుము.అని భావము దానివలన దుర్యోధను నకు 

సుఖమును, సొండ వృులరు భయమును గలుగు నని అభిప్రాయము, 
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గాన్యా మహం [దోణ మృలె౬ పి లో 

న తే భయం విద్యతే పాబవేభ్యః, మ స్తంటన్టి 
తతో హితే లబ్బతమం చ రాజ బ్య 

మాపద గతాః పాణవా శ్పేతి భా భావః. 11 

(దోణుడు కేకున్నను నేను "లోక మంతటిని నాశనము చేయగలను. నీకు 
పాండవృలవలన భయము లేదు అనియు ఖీమ్మడు పలికెను. ఆ మాట వినిన 

సీకు రాజ్యము చిక్కినట్లే భావము కలిగను. పాండవులు ఆపద నంది రనియే 
తలపోయుచున్నా వు, 

స దర్పపూర్ణో న సమీక్షసే త త 

మనర్థ మాత్మన్యపి వ రచానమ్, 
తస్మా దహం తే (ప్రథమం సమూహే 

హనా సమక్షం కరువృద్ధ మేవ. 12 

దానితో నిండుగా పొగరెకి 

కున్నావు. భీమ్మ డట్లు పలికిన 

వృద్దునే సీ ముందే చంపెదను. 

సూర్యోదయే యు క్రసేనః |వతీక్య 
ధ్యజీ రథీ రకత స సత్యసన్లమ్, 

నీవు నీయందే ఉన్న క కీత్వ వరికింపజూల 

రణమున నీ మూకలో ముందుగా ఆ కురు 

కిన 
కొర 

అహం హి వః పళ్యతాం ద్వీప మేనం 

నీష్మం రథ్రాత్ పాతయిష్యామి బాణై 8, 18 

11, |దోణమ్, బొజె, ఆపి_|దోణుశు లేసన్న ను; అహమ్.నేను; లోవమ్ 

రేంమును; పహావ్యామ్ _ చంపెవను _ ఇని దుర్యోధనునితో సమ్మ డన్న 

మాట. వతం ఇ సీను ని సహాటవ మనం రాజ్యమ్, ఒద్దితమ. and - 

స్ట్టిగా చిర్కెనదనియు; పాండవాః * సాంతఫ్పలు; ఆవ వద్గతాః - కనన 

నెంకనవారనిరమ? తే _ సేయొన్మ్ల (దుర్యోధనుని యొక - ) భావః _ 

గా (గాయము 

[ల కప వృస్టమ్ _ కురువు .లో పెద్ద నావను నీష్మని ని; హన్రా _ చంపును, 

IE S$ సర్వ "సీ తో ఫీమ్మని కాహూతుకొనుము అని భావము, ద్వ్పమ్ - 

ము నిగిపోవ వృవాదికి రక్షణస్థానము - “ట్రై వాషగు నీష్సుని చంసి షో 
Cpe Wan y=] క 
అందు చచ్చిన ర్లు ఆగి భావము. 
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నంచు సంగ గాల నష మీ, తు Cw | ల ల (పొద్దు సొడిదిన నేళరు సేవలను సిదము చేసికొని ధ్వజములను రథము 
ఖ 

అల తీ 

లను చక్కబేసికొని (9 సత్శసంభుని సొశించుకొనుడు. నేను మాత్రము ష్పీరం 

దరు చూచుచుండగా. మీరు న్వీపమైన చ కీమ్మని బాణముతో రథమునుండి 

కూం|దోయుదును. 

శ్వోభూతే కత్తనావాక్యం విజ్ఞాస్య తి సుయోధనః 
థి జః ? . 

ఆచితం శరజారలేన మయా దృష్ట్యా పితామహమ్, . 14 

రేపటిదినమున ఒడలెల్గ్ల నా బాణములు (గుచ్చుకొనియున్న భీమ్మని 

చూచి దుర్యోధనుడు తన ఫొగ డికోలుమాటల సొర మెరుగును 

యదు కశ్చ సభామధ్యే పురుషో _హస్వదర్శనః, 
కుదేన నీమసేనేన (ఖాతా దుఃశాసన సవ, 15 

(ny - అటి 

అధర్మజ్లో నిత్యవై రీ పావబుది ర్నృశంసవత్, 
Yee మ ణి ఆ 

సత్యాం (పలిజ్హా మదిడా ద్ద)క్య'సే తొం సుయోధన. 16 
థో స 

ముందుచూపు లేనివాడు, ధర్మ మెరుగనివాడు,పగకు అంతము లేనివాడు, 

పాపబుద్ధి యగు నీ తమ్ముడు దుళ్ళాసనునిగూర్చి పెనుకోపముతో.. భీమసేనుడు 

అతి[క్రూరముగా చేసిన (వతిజ్ఞ నిణమగుటను, సుయోధనా ! త్వరలో చూడ 

గలను, 

అభిమానస్య వర్నస శ 
ఓల 
[5 ధపారుష్యయో సథా, 

నె షర్య స్యావలేపస్య ఆత్మస౦థావనస్య చ, 17 
~~. dt థి . ర 

CS NOE సెళతంసం రజ ena చ న్ఫళం; తాయా సెక్యుస్య ధర్మ విద్వేషణస్య చ, 

are న్నే ఒహ శ జో ర స క్రి ఇ శ 

అధర్మ స్యాతివాదస్య వృద్ధాత్మికమణస్య చ. 18 

nn whe అకలి ఇ yn ఖో ణి ల ఆ ౮ 
17, TN) సు | WOE Mid Wr Dy MD సని అ AD రును స్స్ర RE) 

he be 

వై జ" ఇ లో re Od ఖ్ టో జోల శ 

సామరుము కబదాతిను అను ఖభొఫము; (కీధః - ఎల్లవ్వుడు మండిపడు 
ఖో య rr 

ఒరి మల జక లై we బం ఆ WN! లో ఇం న. అద 
చుండు! పాదషంమ్ _ పాంఎముంవ ఎతి మూటలు పలుకుట, నెషుర్నమ్- 

1 కి Anes ఖి 

-9 oA ళ్ ws Pt వవ్ ఒక అలో ఖో జ శ తలో శల . 

బ్నిహము అకుండుట; అపలీవః _ ఇతరులను చుంకన చేయుట; అత 
(1, 

ల వ ఆదిలో ఆ Wet సర యయ ult py us (TO 
సంఖావమ్  సెన సల gen, సూూరుటి సు కునుకు, 

9 ట్ర్మః 
న క. న | ల జే ఇటో NE fe ఆ oa 

18. SOY సవా దయరేసిక hag dg 00 DDB ము. పచనము పలుక 
యుధి న టి 

ఆం ఖో ర లో టో బే ళ్ wh జడ త లీ స్ లో దా స స టో ల 
మున్న గు ఫరా ర్ు wy DED ల గ నిదర అటు. గర్భ యు! సందు 

14+ టై ల్ యః 
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దర్శనస్య చ చ|క్రస్య కృత్స్నస్యావనయస్య చ, 

(ద్రక్యసి త్వం ఫలం తీవ మచిరేణ సుయోధన. 19 

అభిమానమునకు, ద ర్ప్బమునకు, కోధమునకు, కటికతనమునకు, నిష్టు 

రత్వమునకు, పరులను తులనాడుటకు, నిన్ను సివు గొప్పవాడవని తలదుటకు, 

దయలేనితనమునకు, వాడిమికి, ధర్మమును కక్క_సించుకొ నుటకు, ధర్మము 

పొటింపకుండుటకు, హద్దు మీరి పలుకుటకు, పెద్దలను మన్నింపకుండుటకు; 

అసమర్థులను చూచి జయను కల్గునని నిశృయించుకొన్నదానికి, సేన అధికముగా 

నుండెనని విజ్ఞపీగుటకు, మమ్ములను బొత్తుగా దూరము చేసికొన్న ందులకు అగు 

తీ వమైన ఫలమును, ధుర్యోధనా।ః నీవు త్వరలోనే చూడగలవు, 

వాసుదేవద్వితీయే హి మయి (కుద్ధే నరాధమ, 

ఆశా తే జీవితే మూఢ రాజ్యే వా కేన హేతునా!. 20 

మూఢుడా! నరాధముడా! వాసుదేవుడు తోడె యున్న నేను (కోధము 

వహించియుండగా నీకు [బదుకునందు గాని, రాజ్యమునందు గాని ఆక వీ 

కారణమున కలుగును? ' 

శానే భీష్మే తథా రోజే సూతపు[తే చ పాతితే, 

నిరాశో జీవితో రాజ్యే పుతేషు చ భవిష్యసి. 21 

ద్వేషముండుట; క పటద్యూతము మున్నగునవి చేయుట వంటిది; 

అధర్మః - ధర్మమును మన్నింపకుండుట - అన్నమాట [(పకారము 

రాజ్యము నొసగకుండుట; అతివాదః -ధర్మిష్టులయందు ధర్మము పాటిం 

పనివారు అని ఆరోపించుట _ నీవు బెడాల (వత మాచరించుచున్నా వని 

ధర్మరాజును నిందించుట. వృద్ధాతి కమణమ్ - విదురుడు మున్నగు 

వారిని మన్నింపకుండుట. 

19. _దర్శనమ్-కర్దాదులయందు విజయమును సంభావించుట; చ|క్రమ్ _ సేన 
అధికముగా నున్నదని పొంగిపోవుట. ఆపనయః -_ మమ్ములను దూర 

ముగా పార|దోలుట ఎ ఈ దుష్కార్యము లన్నింటి ఫలము చూడగల 

నని భావము, 
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ఖీమ్మడు, [దోణుడు చావగా సూతుని కొడుకు కర్ణుని మేము నేల 
గూల్పగా అప్పుడు నీవు (బదుకునందు, రాజ్యమునందు, కొడుకులయందు అశ 
చచ్చినవాడ వగుదువు, 

(భాత్భాణా౦ నిధనం [శుత్వా పుత్రాణాం చ సుయోధన, 

భీమసేనేన నిహతో దుష్కృతాని స్మరిష్యసి. వివి 

తమ్ము కొడుకులు చచ్చిరని వినిన నీవు ఖీమసేనునిచేత చావుదెబ్బ తిని 

చేసిన పకార్యము లన్నింటిని స్మరింతువు. 

న ద్వితీయాం (పతిజ్ఞాం హి |ప్రతిజానామి కైతవ, 

సత్యం బువీమ్యహం హ్యేతత్ సర్వం సత్యం భవిష్యసి. 28 

. ఓరి జూదరీ! నేను రెండవ (పతిజ్ఞ పట్టుట లేదు, సత్యమే చెప్పుచున్నాను. 
ఇది యంతయు నిజమగును. 

యుధిష్టిరోఒపి ౩ తవ్య ములూక మిద మ్మబవీత్, 

ఉలూక మద్వచో [భూహి గత్వా తాత సుయోధనమ్. 24 

పిదప యుధిష్టిరుడును శకుని కొడుకగు ఉలూకునితో నిట్టు పలికెను; 

ఉలూరా। అ సుయోధనుని కడ కరిగి వానికి నా మాట నిట్లు పలుకుము: 

స్వేన వృ లేన మే వృత్తం నాధిగన్తుం త్వ మర్తసి, 
ఉభయో ర నరం వేద సూనృతానృతయో రపి. విగ్ 

సుయోధనా! సీ నడవడితో నా (వవ ర్రనను మీరజాలవు మన యిరువురకు 
సత్యమునకు అసత్యమునకు ఉన్నంతదూర మని నే నెరుగుదును, 

న చాహం కామయే పాన మపి కీటపిపీలయోః, 

కిం పున ర్ఞాతిషు వధం కామయేయం కథజ్బాన. 96 
ళో 

నేను పురుగునకు, చీనుకును, కీడు చేయగోరను. అట్టియెడ దగ్గరచుట్టము 

లను రూపుమాపుట కెన్నడై నను ఎట్టు కోరుదును? 

గా 

శిర. వేద _ ఎరుగుదును, 



(శ్రీ మహాభారతము 668 

దం క జ ged ప్ ఇ లి 
ఎతదర్థం మయా తాత వణ్బాగ మా వృతాః పురా, 

కథం తవ సుదుర్చుదే న కే వ్యసనం మహత్. 27 
(a) 

లో తీయు సుదుర్చుస్ధ! నీకు మూచెడు పెశుకీడు ఎట్లును చూడశాంక మునుపు 

బాబూ! అయిదూ బృమ్మంటిని. 

స త్యం కామ పరీతాత్మా మూఢ భావాచ్చ కత్ధ సే, 

గ్భహాసి హితం వచః. 29 
ta 

తథైవ వాసుదేవస్య న 

నిలు నెల్ల లోభముతో నిండిన నీవు కోన్నుగానక గొవ్పలు పలుకుచున్నావు. 

అటే వానుదేవుడు నీ మేలు కోరి చెప్పిన మాటను గూడ నీవు పట్టించుకొ నగదు, 

కిళ్సోదానీం బహూ శేన యుధ్యస్వ సహ బాన్గవై ౭, 

మమ విపియకరారం కైతవ్య (బూహి కౌరవమ్. 

డి ఫలమేమి ? చుట్టములతో ఫోరుము, ఓయి 

చేయుచున్న ఆ దుర్యోధనునితో మరియు 

29 

ఇంక ఇప్పుడు వలు మాటలా 

కొని వని ఉలూకా 1 నాకు [పియము కొని వని 

నిట్లు పలుకుము, 

శతం వాక్యం గృహీతో౭_ర్థో మతం య తే తథాస్తు తత్, 

దుర్యోధనా ! సీ మాట వింటిమి, దాని యర్థము (గహించితిమి, స్ప యిష్ట 

మెటో యే యగుగాక ! 
లా (ae) 

భీమసేన స్తతో వాక్యం భూయ ఆహ నృపాత్మ జమ్. 80 

పిదవ భీమసేనుడు రాజకుమారుని, గూర్చి మరియు నిట్టు పలి కను, 

ఉలూక మద్యచో [బూహి దుర్మతిం పావప్తూకుషమ్, 

శతం నైకృతికం పాపం దురాచారం నుయోధనమ్. 

దురాచారుడు అగు ఆ 

ల] 

ఉలూకా ! దుష్టబుద్ధి, పాపి, మొండి, అవకారి, 
(a) 

రొధనునితో నా మాట నిట్లు చెప్పుము. 
దొ 

ఓయి సుదుర్చుద్దీ! వీరు మూడెడి గొప్ప కీడును _ చావును, కథమ్ - రథ 

మపి - వకీరుగను; న (లు పేశ్ష్య - చూడడా అను అనుకాధణమువంన _ 

(bs వే 

అయుదూ ప్లడిగితి నని ని అన్వయము. 
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గృధ్రోదరే వా వ నవ్యం పురే వా నాగసాహ్యయే, 

(వతిజ్ఞాతం మయా తచ్చ సభామధ్యే నరాధమ. ల్రిలి 
కరా౬హం తద్వచః సత్యం సత్యే నైవ శపామి తే, 

దుఃశాసనస్య రుధిరం హత్యా సాస్యామ్యహం మృధే, లివి 

గ'వింతును, సరాథముడా ! వాడు (గద్దక కడు పులో దా దాగుకొన్నను, కరిపురములో 

నివసించియున్నను దుశ్శాసనుని యుద్ధమున చంపి నెత్తురు (తావుదును. 

జి జ Pa గ్య అర్య క నను నిండుసభలో | విస పట్టితిని. స స్ట్ము మీద ఒటు, దానిని నిజము 
(on) 

సక్టినీ తవ భజ గావ హత్యా హి తవ సోదరాన్, 

సరే గషాం ధా రరాష్టాంణా మహం మృత్యుః సుయోధన. 84 

ర్ | 

సుయోధనా ! నీ తొడలు విరుగబొడిచి, సీ తమ్ములను చంపి, నేను 
నె 

ధృతరాష్ట్రని కొడులు అందరికి మృళత్యువ సగుదును. 

ల్ 

సర్వేషాం రాజపు|త్రాణా మధిమన్యు రసంశయమ్, 

కర్మణా తి తోష షయిష్యామి భూయ శ్చెప వచః సోణు, వవ్ 

నిలువెల్ల కోపము గల నేన రాజపు(తు అందరకు నా చేషతో సంతోషము 
అర్య 

కూరును, ఘరియు నామాట ఏనుము, 

హత్యా సుయోధన న. దై సహితం సర్వసోద రై 8, 

ఆ|క్రయు షే పదా ర్ట ధ ర్మరాజస్య పశ్యతః. ఏర 

ఓ wart మ et, న ల నా Ww టి ఉల 
తమ్ము అదయి ఏటి పొటు న్స్ను నఅగాట్సు. ధర్మరాజు చూచుచుండగా 

కాలితో సీ తల తన్నుదుసు. 
h 

ww wr Mb a సో Rm wa, ఇభ జె సీ ఖో 

నకుల సు తథి వాక్య సుద మాహా మహీపతే, 

ఉలూక (బూహి రౌద్ర హవ్యం థా ర్రరాష్ట్ర్రం సుయోధనమ్. ఫ్ర? 

7 త ల | త ఫు, ఇ, జీ 

రాణి! అంత సములు డేట్లు వదికెను. ఉయారా[! ఆ గురుకాజు ధృతరాష్రని 
గు టు” 

be 

కొడు 4. పసం దులో రి గథనునితో నిట్లు పటు! సము, 

[సుతం గ గదతో 
వాక్యం సర్వ మేవ యశఖాతథమ్, 

అదా పరొదస్మి స? రవ్య ch Fy త్వ మసుఫసీ మూదు, 98 
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సీవు పలికిన వాక్యము అంతయు ఉన్నదున్నట్టు వింటిమి. కురురాజా | 

సీవు నాకు చెప్పినదే యంతయు చేసెదను. 

కోచిష్య'సే మహారాజ సపుత్రజ్ఞా తిబానవః, 

ఇమం చ స్! మస్మాకం హృష్టో య త్యం వికత్ధ సే. 40) 

మహారాజా! కొడుకులతో, కులమువారితో, బంధువులతో కూడి నీ వేడ్తువు, 

ఏల యన ఈ మా పాటు చూచి పొంగిపోవుచు పొగడికొనుచున్నావు. ' 

విరాటదుపదౌ వృద్ధా వులూక మిద మూచతుః, 

దాసభావం నియచ్చేవ సాధో రితి మతిః సదా, 

తౌ చ దాసా వదాసొ వా పౌరుషం యస్య యాదృళమ్. 4] 

పెద్దవయసువా రగు విరాట ద్రుపదులు ఉలూకునితో నిట్లు పలికిరి. మేము 

సళ్చురుషునకు దాసభావమును గట్టిగా కోరుకొందుము. ఎల్టప్పుడు మా కదియే 

భావన. అట్టి మేము దాసులమో, కామో, యెవని పౌరుష మెట్టిదో రేపు చూచెదము, 

శిఖల్జీ తు తతో వాక్ళ ములూక మిద మ|బపవీత్, 

వక్రవ్యో భవతా రాజా పాపే వ్యభిరతః సదా. 42 
అంత శిఖండి ఉలూకునితో నిట్టు వలికెను. ఉలూకా |! ఎల్లవేళల పాపము 

లన్న వడిచచ్చు ఆ దుర్యోధనునికి సీ నిట్లు చెప్పవలయును. 

పశ్య త్వం మాం రణే రాజన్ కుర్వాణం కర్మ దారుణమ్, 

యస్య వీర్యం సమాసాద్య మన్యసే విజయం యుధి, _ 4కి 
త మహం పాతయిష్యామి రథా తవ పితామహమ్. 

4&1. యత్, ఇమఐ అస్మాకమ్, కేశోం, దృష్ట్వా విరత్త సే - మేము పొందిన ఈ 

పాటును చూచి పొగ డికొనుచున్న కారణమున; త్వమ్ - ఆట్టి - నీవు 

దుఃఖింతు వని భావము.' 

41. నేను మీకు పభువను _ అన్న దుర్యోధనుని మాటకు విరాటద్రుపదులు 

బదులు చెప్పుచున్నారు. సాధోః _ సజ్జనునకు; దాసభావమ్ - దాసుల 

మగుటను; నియచ్భేవ-కోరుకొందుము ఇతి _ అని;ఆవయోః _ నూయిరు 

వురకు; మతిః . భావన; అ_సీ-కలదు; మేము దాసులమో, స్వతం[తు 

లమో యెట్టిదో _ రేవు చూతము గాక_అని కలుపుకొనవలయును, 
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రాజూ | యుద్ధమున దారుణకర్మ మాద రించు నన్ను చూడుము. ఎవని 

శక్తిని అండగా గొని యుద్ధమున గెలుపును భావించుచున్నా వో అట్టి సీ తాతను 

రథమునుండి కూల|దోయుదును. 

అహం భీష్మవధాత్. స్టో నూనం ధాత్రా మహాత్మనా, 44 

సోహం ఖీష్మం హనిష్యామి మిషతాం సర్వధన్వినామ్. 

దొడ్డ బుద్ధి గల (బాహ్మ నన్ను భీమ్మని వధించుటకే పుట్టించెను. అట్టి 

నేను ధనుర్విద్యలో ఆరితేరినవా రందరు చూచుచుండగా ఖీష్మని చంపెదను, 

ధృష్టద్యుమ్నో ౬పి కైెతవ్య ములూక మిద మ|బవీత్, 45 

సుయోధనో మమ వచో వకవ్యో నృవతేః సుత 8, 

అంత ధృష్టద్యుమ్నుడు ఉలూకునితో నిట్లు పలిశెను, ఆ రాజుకొడుకు 

సుయోధనునితో నా మాటగా నిట్లు చెప్పుము, 

ఆహం (దోణం హనిష్యామి సగణం సహ బాన్షవమ్, 46 

అవశ్యం చ మయా కార్యం పూర్వేషాం చరితం మహత్, 

కరా చాహం తథా కర్మ యథా నాన్యః కరిష్యతి. 47 

నేను (దోణుని, వాని సెనికులతో, చుట్టములతో పాటు సంహరించెదను. 

నా పూర్వులక్రై దొడ్డపని నేను తప్పక చేయవలయును, మరియెవ్వరు చేయజాలని 

పని నేను చేయుదును. 

త మబవీ దర్శరాజః కారుణ్యారం వచో మహత్, 
(గ థి 

నాహం జ్ఞాతివధం రాజన్ కామయేయం కథజ్బున. 48 

తవైవ దోషా ద్దుర్చుద్దే సర్వ మేత త్యనావృతమ్. 

hi. థీష్మ వధాత్ - భీమ్మని వధ కారణముగా 

47. పూర్వేషాం చరితమ్ - పూర్వులకు సంబంధించిన వనిని _ (దోణునితోడి 

పగతీర్చుకొనుట యను దానిని; సర్వేషామ్ అనియు పాఠము - అర్థ 

మదియే. 

ర ౨ఆనావాతమ్ _ కస 48 అనావృతమ్ - విసృష్టి 

న 
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2 శ ల్ + క, టీ గ fu” ' | 4 
ఆంత ధర్మరాణు సయుల్ వొతవనరూట ఎటుల పసు, రావా! 

oy త్ గ 

గ వా! స నను టికిని ద / నెన్న ల 

చుష్టముల చావును కోరను. వుతుంది! ఇది చుందయు నీ తప్పు పఐననె యగు 

పన్నదె. ఇది అంద రెరిగిన విషయము. 

బో 
స గచ్చ మాచిరం తాత ఉలూక యది మన్యసే, 49 

ఇహ వా తిష్ట భ|దం త వయం హి తవ బాన్లవాః. 

DM moe | ॥ wa “1 . of బో అిచచో గ్, కనడ స్తే 
నాయనా! ఉలూకా! వాగు "స ముదము. వవ. అదొ ఉంచవిలటినబ అ బటిదు 

యుండుము. సీకు మేలయ్యెడు. మెము నీ బంభవుఎము కదా. 

of జ సే ల్ « ~~ aE కో 
ఉలూక సు తతో రాజన్ ధర్మ పు[తం యుభిషిఠరమ్, $0 

అంటీ న (ర 

ఆమ న్య ప్రయయౌ తత యత రాజా సుయోధనః. 

ప ఉలూకుడు ధర్మపు[తుడె న యుధిష్టిరునిరడ సెలవు గైకొని సుయో 

ధను డు న్నచోటి కరిగెను, 

ఉలూక సత అగమ్య దుర్యోధన మమరణమ్, 51 
న లా ” ల 

అర్దునస్య సమావేశం యధో కం సర్వ మబవీత్ 
జ & 9 

_  ఉలూకుడు అటనుండి వచ్చి కోపిష్టి యగ దుర్యోథనునిలో అర్జునుడు 

చెప్పినదంతయు య యథాతధ ముగా చెప్పెను, 

భి QO” my లో లో జల పె శవ ద / వాసుదవస; ఫమస్య ధర్మరాజస్య పౌరుషమ్, ర్ి 
ము 2 వ షై 

fy? 4 గా 4 ef అట జ ఆ ఉల్ as నై కులస్య టరాటస్య 6 పదిస్య చ భ్రారతి, 

అగ అమ్ము డని ల ఇ జ ఆచి మి సహదెవస్న చ వచి ధృష్షద సము 2 ఇుణినో ౪, 
ప ఓ 6 

వ ల .* లె అగ ఖల. ఇట Gry (| 
కేశవాతునయో నాం లపథ్లో సర్వ మ|బఎత్. రఫి 

దం! న అ od ~ 

వె ఇటో షై oy _ భా (౯ టం 
వాసుదెవ్పు త్త నిముటు, థధర్మవాజు రారట యుడు, సిరాటుడు; [చువదుడ్ను, 

ఇగ జ జ ల్ జల అవ ల 

సహదేవుడు, ధృష్టదు దుమ్ము పదు శ్రీఖంచు, కృష్ణారునులు -అనువారి వర ౧ దయుమున్ను 

వారాశిన మాటలను ఉన్నదున్నట్లు అంతయు నివేదించిను. వ గ 

స్తై I సతమ - దాగుణియుకుము 
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ణ్ము 

దుఃళాసనం చ కర్ణం చ శకునిం చాపి భారత ద్ర్గ్మీ 

అడ్డ శ నో న్ ఆజ్ఞావయత రాజ్జశ్చ బలం మిత్రబలం తథా, 

యథా _ప్రాగుదయాత్ సర్వే యుకా సిషన్యసీకినః. ర్5్ 

శకునికొడుకు మాట విని, ఆ భరతవరేయ్యడు, దుశ్శాసనుని, క5ర్తుని, 
ళ్ 5 

శరునిని,..ఇతరరాబులను, తగ సేనను, చెలిమికాం[డ సేనను _ తెల్బవారులోపల 

ణన లెట్లు ్హమోహరింవవణాయు సనుదానినిగూర్చి ఆజ్ఞాపించెను. 

తతః క కరస సమాదిషా దూతాః సంత్వరితా రథై 8, 
యు 

అడ స్ట్ భవం లో 7 గ ఉష్ట్రవాబుఖి రస్యన్యే సద శ్చ మహా జవై 8 , bG 

తూర్గం వ పరియయుః సేనాం కృత్స్నాం కర్ణస్య శాసనాత్, 

ఆజశాపయనో రాజ్జశ్చే యోగః [పాగుదయా దితి, 57 
ణః =~ 

లో «Mf (| టి ఇవీ ఇ” » © లా ఖ్ 

అంత రర్హు డొదేశింవగా మూతలు త్వరగా రథములతో, ఓం కెంతో, గొప్ప 

ల తి ఇ. లారీ ల! ప ఇ sed భి ry oe WwW ఇఒ On గ 

వేగముగలఅ గుజ్జములత్ సనన నంతటిసి చుట్టవచ్చిరి, తెట్టవారర మున్న "సీన 

అంతయు సిద్దముగా నుంగవలయి సిని రాజు అందరికీ రర్డుని థాసనమును 

చాటిచెప్పుచు తిరిగి వచ్చిరి. 

అలూకావయానే een 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున ఉలూకదూతాగమన 

వర్యమున ఉలూకుడు తిరిగివచ్చుట యను 
సూటఅరువత మూడవ అధ్యాయము. 

57. ఉద యాత్ -సూర్యోదయము వరు; (ఫక్ - ముందు;యోగః = సేన సిద్ధ 

ముగా నుండవలయునని; 

SMB.48 (1) 
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నూట ఇరువది నాలుగవ అధ్యాయము 

పాణ్బపసేనాయా యుద్ధకే తే గమనమ్, ధృష్టద్యుమ్నుక రకం 

న్వసైనికానాం కృతే యుద్ధయోగ్య విప &ీణా మపధారణ మ్. 

పాండవసేన యుద్ధకేతమున కరుగుట, ధృష్టద్యుమ్నుడు తన 

సైనికులకు పోరదగిన శత్రువులను నిర్ణయించి చెప్పుట. 

సజ్షయ ఉవాచ - సంజయు డిట్టు చెప్పెను, 

ఉలూకస్య వచః పత్యా కు నీప్పుతో యుధిష్షిరః, 

సేనాం నిర్యాపయామాస ధృష్టద్యుమ్న పురోగమమ్. 1 

ఉలూకునిమాట విని కుంతికుమారుడు యుధిష్టిరుడు ధృష్టద్యుమ్నుడు 

ముంధున్న సేనను బయలుదేరదీసెను, 

పదాతినీం నాగవతీం రథినీ మళ్వవృన్ది నీమ్, 

చతుర్విధబలా౦ భీమా నుకమాం పృథివీ మివ. 2 

ఖీమ సేనాదిఖి ర్లుపాం సార్లునెశ్చ మహారథై 8, 

' ధృష్టద్యుమ్నవశాం దుర్గాం సాగర స్తిమితోవమామ్, 9 

ఆ సేన పదాతులతో, ఏనుగులతో, రథములతో, గుజ్జములతో నాలుగు 

తీరుల బలముతో కూడియుండెను. భయంకరముగా నుండెను. భూమివలె నిలువ 

(ద్రొక్కికొని యుండెను. భీమసేనుడు, అర్జునుడు మొదలగు మహారథులు దానిని 

కాపాడుచుండిరి. ధృష్టద్యుమ్నుని వశమున నుండెను. పగవారికి లొంగనిద్దై 

యుండెను. ఎగిరి పడని సము[దమును పోలియుండెను. 

తస్యా స్వగే మహేష్వాసః పాళఖ్బాల్యో యుద్ధదుర్శ దః, 

“వి ఇల్లి cE దాం ఇ (దోణ|పేప్పు రనీకాని ధృష్టద్యుమ్నో వ్యకర్గత, 4 
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ఆ మహాసేనకు ముందు భాగమున “పెద్దధనువు గలవాడు, యుద్ధమున 

గొప్ప ఆవేశము గలవాడు నగు పొంచాలరాజు కొడుకు ధృష్టద్యుమ్నుడు సిలిచి 

[దోణుని సాధింపగోరినవాడై. సేనలను నడపించుచుండెను, 

యథాబలం యథోత్సాహం రథినః సముపాదిశత్. 

వారి వారి బలమునకు, ఉత్సావామునకు తగిన విధముగా రథుఐను 

ఏర్పరచెను. 

అర్జునం సూతప్వుతాయ ఖీమం దుర్యోధనాయ చ, ర్ 

ధృష్ట కేతుం చ శల్యాయ గౌతమా యో తమౌజసమ్, 

7 గానో అళ్వత్థామ్నే చ నకులం శెబ్యం చ కృతవర్మ ణి, 8 

సైన్గవాయ చ వార్షయం యుయుధానం సమాదిశత్, 

అర్జునుని కర్పునికొరకు, ఫీముని దుర్యోధనునికొరకు, _ ధృష్టకేతుని 
శల్యునకు, ఉ త్తమౌజుని కృపునికి, నకులుని అళ్వత్థామకు, బ్యుని కృతవర్మకు 

వృష్టి వంశ మువాడగు సాత్యకిని సెస్టవునకుగా నియమించెను. 

శిఖణ్ణినం చ భీష్మాయ [పముఖే సమకల్పయత్, 7 

భీష్మనికొరకు శిఖండిని ముందుభాగమున నేర్పర చెను, 

సహదేవం శకునయే చేకితానం శలాయ వై, 

దౌవదేయాం సథా వజ్బు (గ రేభ్యః సమాదిశత్, 8 

సహదేవుని శకునికి, చేకితానుని శలునకు, దౌవదికుషారు లెదుగురిని 

తీగ ర్రరాజులకు నిర్దేశించెను. 

వృష సేనాయ సౌభదం శషాణాం చ మహీశ్ని తామ్, 

స సమర్థం హి తం మేనే పార్థా దభ్యధిక ౦ రణే. 9 

వృష సేనునకు అభిమన్యుని నియమించెను. అవే శషులను రాజులకు 

అతడు చాలునని ధృష్టద్యుమ్నుడు తలపోసెను, ఆతడు యుద్ధమున అర్హునుని 

కంటె మిన్న అనియు సంభావించెను. 

ర. యథాబలమ్ _ సముపొదిశత్ _ నీవు ఏీనితో, నీవు వీనితో పోరవలయు 

నని ఒక్కొక్కరి కొక్కొ_క్క. రథికుని ఏర్పరచెను, 
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ఏవం విభజ్య యోధాం సాన్ వృథళ్చ సహ చైవ హ, 

జ్వాలావర్లో మహేష్వాసో (దోణ మంశ మకల్పయత్. 10 
ద్ | 

ఈ విధముగా యోధులను వేరువేరుగను, సముదాయముగను ఏర్పరచి 

అగ్ని జ్యాలలవంటి వన్నెగల ఆమహాధనుమ్ము._డు దోణుని తనవంతుగా 

చేసికొనెను, 

ఒల్లో ఒల్లో న NN చన ధృష్టద్యుమ్నో మహేష్వాసః సర్వ సెనాపతి సతః, 

విధివద్ వ్యూహ్య మేధావీ యుద్దాయ ధృతమానసః, 11 

యథోద్దిష్టాని సైన్యాని పాణవానా మయోజయత్, 

జయాయ పాజ్ణు పుత్రాణాం యత సస రణాజిరే. 12 

గొప్పవిల్లు తాల్చినవాడు; సర్వ సేనాపతి, మేధావియు నగు ధృష్ట 

ద్యుమ్నుడు యుద్ధ మునకు నిశ్చయించుకొని, చేయదగిన రీతిగా వ్యూహములను 

ఏర్పరచి, పాండవుల సెన్యములను చెని చెప్పిన తీరున నిలువబె ట్రైను. పాండ్ ' 

వుల జయమునకె సర్వవిధముల సన్నద్ధుడె సున ముంపట తాను నిలిచెను. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి ఉలూకదూతాగమనపర్వణి 

సేనాపతినియోగే చతుఃషష్ట్య ధికశతత మో ఒధ్యాయః, 

ఇది (్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున ఉలూకదూతాగమన 

వర్యమున సేనాపతుల నేర్పరచుట యను నూటయరువది 

నాలుగవ అధ్యాయము. 

సమావ ములూకదూతాగమనవర్య. 

ఉలూక దూతాగమనవర కము ముగిసెను, 

mr 0 

10. మొదటిక్టోకమున “ఉలూకుని మాట విని” అనునది మొదలు ఇంతవరకు 

చెప్పినదానికి యోధులసార మెరిగి వారివారికి తగిన యోధులను 

కూర్చుట తాత్సర్యార్థము; పృథక్ _ ఇంతవరకు చెప్పిన రీతిగా [వధాన 

వ్యక్తులను, సహ చైవ _-ఇఠరులను సముదాయములుగా చేసి; 
సు , 
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పజ్బుషష్ట్యధికశ తత మోజఒధ్యాయః ఎ ౧౬౫ 
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దుర్యోధన పృ మేన ఫీష్కేణ కౌరవపకీయ రథ్యతిరథినొం పరిచాయనమ్, 

దుర్యోధను డడుగగా ఫీష్ముడు కొరవపతమున నున్న రథులను 

అతిరథులను పరిచయము చేయుట. 

ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ _ ధృతరాస్తు డిటు పలికెను, 
టు టి మం. 

వ్రతిజ్ఞాతే ఫాల్గునేన వధే భీష్మస్య సంయుగే, 

కిమకుర్యత మే మన్దాః పు|త్రా దురోధనాదయః. 1 

అర్జునుడు యుద్ధమున ఖీమ్మని చంపదు నని (ప్రతిజ్ఞ పట్టగా బుద్ధిలేని నా 
జి | 9 3 ఇ టబ ధి 

కొడుకులు దుర్యోధనాదులు ఏమి చేసిరి? 

హతమేవ హి పశ్యామి గాజ్లేయం పితరం రణే, 

వాసుదేవ సహాయేన పార్టేన దృఢధన్వనా. 2 

గటి విలు చేవటిక కుండికొడురు, శ్రీకృషడు తోడె నవాడు యుదమున 
న! య యి x) ఈల థి 

నా తంశడ్రి ఫీమ్మని చంపివేసినళ్తే తోచుచున్నది. 
ఆ (వ న అల్లో న ఈ ఛా నాం uw మ స చావరిమిత జ్ఞ సచ్చుత్వా పార్థ షితమ్, 

కి ముక్రవాన్ మహష్వాసో భీష్మః |ప్రహరతాం వరః. ల 

గొప్ప ధనువు గలవాడు, ఫోటుగాం[డలో మేలై నవాడు, ఇంత నరాని 

(సజ్జ గలవాడు నగు ధభీమ్మశు ఆర్హునుని మాస ఏవని యేమి వలిశెను, 
ళో (౬ జ 

౦చ సంప్రాప్య కొరవాణాం ధురంధరః, 
సా 

కిమచేష్టత గాజేయో మహాబుద్ధివరా క్రమః. 4 
గ్ 
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గొవ్ప తెలివితో కూడిన వరా క్రమము గలవాడు, కౌరవుల బరువుబాధ్యత 
లన్నింటిని నెత్తి శెత్తుకొన్నవాడు అగు భీమ్మడు సేనాపతిపదవి పొంది యేమి 
చేసెను? 

వైశమ్చాయన ఉవాచ _ వైశమ్బాయను డిట్టు చెపె ను, 

తత స్త త్సజ్ఞాయ సస్మె సర్వమేవ న్యవేదయత్, 

యథో కం కురువృద్ధేన భీష్మే ణామితతేజసా. ర 

అంత సంజయుడు ధృతరాష్ట్ర)నకు కురువృద్ధుడు, మహాతేజస్సు గల 

వాడు నగు భీష్ముడు పలికిన దంతయు విన్న వించెను. 

సజ్ఞాయ ఉవాచ - సంజయు డిట్టు చెప్పెను. 

సైనాపత్య మను[ప్రావ్య భీష్మః కాననవో నృప, 

దుర్యోధన మువాచేదం వచనం హర్షయన్నివ. 6 

సేనాపతి వట్టము పొంది శంతనుకుమారు డగు భీమ్మడు దుర్యోధనుని 

ఉప్పొంగ జేయుచు నిట్లు పలికెను, 

నమస్కృత్య కుమారాయ సేనాన్యే శ క్రిపాణయే, 
అహం సేనాపతి 'సేఒద్య భవిష్యామి న సంశయః, (| 

శక్తిని చేత ధరించిన సేనాని కుమారస్వామికి (మొక్కి. యిప్పుడు నీకు 
నేను సేనాపతి నగుదును. ఇందు సంశయము లేదు. 

సేనాకర్మ ణ్యభిజ్ఞోఒస్మి వ్యూహేమ వివిధేమ చ, 
కర్మ కారయితుం చైవ భృతాన వ్యభృతాం స్తథా. 8 
య్యాతాయానే చ యుద్ధే చ తథా వ్రశమనేమ చ, 

భృశం వేద మహారాజ యథా వేద బృహస్పతిః, 9 

8 భృతాన్ - జీత మిచ్చి ఏర్పాటు చేసికొన్న సైనికులను; అభృతాన్ - 

నెయ్యముతో వచ్చినవారిని. 
రి యా[తాయానే ఎ యుద్ధమునకు సంబంధించిన [పయాణమునందు, (వళ 

మనేమ _ పగవారు [ప్రయోగించు అస్త్రములకు బదులు చేయటయందు; 

చేద = ఎరుగుదును; వేద _ ఎరుగును; 
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మహారాజా! పలువిధములగు మొగ్గ రములు తీర్చుటయందు, శీనను నిర్ణ 

హించుటయందును మంచి జ్ఞానము కలదు. వేతనము లవారిని, మై[తితో వచ్చిన 

వారిని ఆయా వనులయందు చక్క_దిద్దగ లను, యుద్ధయా (తలు తీర్చుటయందు, 

యుద్ధము చేయునపుడు పగవారు (ప్రయోగించు. అస్త్రములను (త్రిప్పికొట్టుట 

యందును బృహస్పతి కున్నంత తెలివి నాకు మిక్కుటముగా గలదు, 

వ్యూహానాం చ సమారంభాన్ దై వగాన్ధర్వమానుషాన్, 
తైరహం మోహయిష్యామి పాబ్లవాన్ వ్యేతు తే జ్వర్ 8. 10 

దేవతలకు, గంధర్వులకు, నరులకు సంబంధించిన మొగ్గరములను 

తీర్చుటలో నాకు గొప్ప (ప్రజ్ఞ కలదు, వానితో పాండవులను మోహపెట్టుదును. 

గుండెలో దిగులు పడకుము, 

సోఒహం యోత్స్యామి త త్వేన పాలయం సవ వాహిసీమ్, 

యథావ చ్చాస్ర్రతో రాజన్ వ్యేతు తే మానసో జర 8. 11 

అట్ట నేను వంచన లేక సీ సేనను కాపాడుదు (క్రమము తప్పకుండ 
పోరుదును. నీవు దిగులు పడకుము, 

దుర్యోధన ఉవాచ - దుర్యోధను డిట్టు పలికెను. 

విద్యతే మే న గాజ్లేయ భయం దేవాసురేష్వపి, 

సమసేషు మహాబాహో సత్య మేత [దృవీమి తే. 12 
దేవతల విషయమున గాని, రాక్షసుల విషయమున గాని _ వందుగాని ఓ 

మహాబాహూ! గాంగేయా! నాకు భయము లేదు. నిజము చెప్పుచున్నాను. 

కిం పున స్వయి దుర్ధర్షే సెనావత్యే వ్యవస్థితే, 

(దోణే చ పురుషవ్యాఘే స్థితే యుద్దాధిననిని, 18 

ఎవ్వరికి సాధింపరానివాడవు నీవు సేనావతిపదవిలో నెలకొనియుండగా, 
పోరన్నచో సొంగిపోవు పురుష శేష్టుడు (దోణుడుండగా నా కేమి భయము? 

భవద్భ్యాం పురుషా గ్యాభ్యాం స్థితాభ్యాం విజయే మమ, 

న దుర్హభం కురుగ్రేష్ట దేవరాజ్యమప్ (ధ్రువమ్. 14 

ll. త త్రేన_వంచన లేకుండ; 
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నా గెలుపునకై పురుషవరేణ్యు లగు మీ యితువురు నుండగా నా శేమి 

కొరత? దేవతల రాజ్యమైనను దుర్లభము కాదు. ఇని నిజము. ' 

pes 

రథసంఖ్యాం తు కార్చ్యేన పరేషామాత్మన స్తథా, ప 

తథైై వాతిరథానాం చ వేత్తుమిచ్భామి కౌరవ. = 16 

పగ వారిలో, మనలో ఉన్న రథులు, అతిరథులు ఎవ్వ రెట్టినా రో సంపూర్ణ 

ముగా ఎరుగగోరుచున్నాను. 

పితామహో పి కుళలః వరేషా మాత్మన, స్తథా, 
డోతు మిచ్చా మ్యహం సర్వైః సహైఖి ర్యసుధాధి పై£ | 

వరులకు, నాకు సంబంధించినవారి శ_కిసొమర్థ్య ములను లెక్కగట్టుటలో 

తాతకు మంచి నేర్పగలదు. కావున ఈ రాజు లందరితోపాటు నేను దానిని విన 

గోరుదును. 

ఫీష్మ ఉవాచ _ భీమ్మ డిట్టు పలికెను. 

గానారే శృణు రాజేన్ల రథసంఖ్యాం స్వకే బలే, కి 
a) ది . 

యే రథాః వృథివీపాల తథై వాతిర థాశ్చ యే. . “17 

రాజేం దా! గాంధారీతనయా! మన బటమున రథు లెవ్యరో, అతిరథు 

ఖు 

లెవ్యరో - ఆ లెక్క చెప్పెదను, వినుము, 

బహూ నీహ సహస్రాణి వ్రయుతా న్యర్బుదాని చ, 
రథానాం తవ సేనాయాం యథాముఖ్యం తు మే శయ, 18 

నీ సేనలో రథులు వేలు, పదిల క్షు, వదికోట్లు- జను లెక్కలో ఉన్నారు, 

వారిలో ముఖ్యులను మాత్రము చెప్పుదును. ఆలకింపుము. 

ర. తు - భయము లేదు కొని; రథ సంఖ్యామ్ - యుద్ధమున ఓక (పత్యేక మగు 

సామర్థ్యము గలవానిని *రథుడు అందురు _ అట్టివారి పరిగణనను; 

క్రొ _ర్న్నేక్ణన - ఏమియు మిగులకుండ - మొ తముగా: 

18. అర్చుదాని _ పెద్దసంఖ్యలో అని తాత్నర్య ము - అర్నువమనగా - వది 

కోట్లు; ప్రయతాని - పది లక్షలు; . 
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భవా నగే రథోదారః సహ సర్వైః సహోదరై ః, 
దుఃళాసన పభృతిభి [(రృాతృభిః శతసంమితె 9. ౦ 

నీవు గొప్ప రథుఐతో ముందు తెకి, గ్రాంపదగినవాడవు, ఆస్తే నీ తమ్ములు 

దుళ్ళాసనుడు మొదలగు నూరుమందియు గొప్ప రథులు, 

సర్వే కృత ప్రహరణా శ్చేద భేదవిశారదాః, 

రథోవసే గజస్క-న్లే గదా ప్రాసాసిచర్మణి. శ 20 

.. మీరందరు అస్త్ర విద్యలో ఆరితేరినవారు. శతుసే నలను. -వీల్చుటలో, 

పగులగొట్టుబలో నేర్పరులు. రథమునం దుండియు, ఏనుగులపె నెక్కియు. పోరు 
నేర్పుగ లబారు. గద, బల్లైము, కత్తి యునువానియందు నిపుణులు, 

సంయనారః |ప్రహరారః కృతాస్తా9 భార సాధనాః, -. 

ఇవ్వ స్తే |దోణాకిష్యాశ్చ కృపస్య చ శరద్వతః. 2 

మీరు వరుల దెబ్బలను తట్టుకొ నగ లవారు. పరులను దెబ్బకొట్టగ లవారు. 

“అస్ర్రవీద్యలో నిపుణులు. బరువైన పనులు సాధింపగలవారు, ఆయుధవిద్యలో 

[దోణునకు, శరద్వంతుని కుమారుడగు కృపునకు శిష్యులు. 

ఏతే హనిష్య ని రణే వజ్బాలాన్ యుద్దదుర్మ దాన్ , 

కృతకిల్సిషాః పాణ్బసేయె ర్హార్తరాష్ట్రా9 మనస్వినః. లలి 

ఈ ధృశరాష్ట్రరుమారు అంగరు అహంకారము కలవారు. పాండవులు 

ఉడు రెక్కింంపగా, యుద్ధమున పిచ్చి అవేళము గల పొంచాలురను రూపు 

శ్యతూన్ విధ్వంసయిష్యామి -కదర్జీకృత్య పొబ్దవాన్. 29 

20, కృత ప్రహరణాః - అస్ర్రవిద్యను చక్కగా నేర్చినవారు. 

29, కృత కిల్చిషా? ఎ కిల్చిషళబ్దము సరు రోగము అనియు నర్థము కలదు, 

పాండవులచేత ఉడుకు బొందినవారై అని తాత్పర్యము. మశస్విన&:- 

అహంకారము రంవారు; 

28. కదరీకృత్య - కష్టములపాలు చేసి; 
థి ల 
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భరత,శేష్టా! నీ సర్వసేనావతి నగు నేనును అట్టివాడనే, పాండవులను 

ముప్పుతిప్పలు పెట్టి వగవారిని పరిమార్తును, 

న త్వాత్మనో గుణాన్ వక్తు మర్హామి విదితోఒస్మి తే. 

నా గుణములు నేను చెప్పుకొనరాదు నే నెట్టివాడనో నీ వెరుగుదువు. 

కృతవర్మా త్యతిరథో భోజః శస్రభృతాం వరః, 

అర్థసిద్ధిం తవ రణే కరిష్యతి న సంశయః. 24 

భోజవంశమువాడు కృతవర్మ యన్ననో అతిరథుడు, ఆయుధము పట్టిన 

వారిలో అగేసరుడు. ఆతడు నీకు యద్ధమున కార్యసిద్ధి తప్పక కలిగించును, 

శస్త్రవిద్భి రనాధృష్యో దూరపాతీ దృఢాయుధః, 
హనిష్యతి చమూం తేషాం మహేన్లో9 దానవానివ. ర్లి 

ఆయుధములలో ఆరితేరినవారికిని ఆతడు లొంగడు. దూరమున నున్న 

లక్ష్యమును గూడ పడ వేయును, గట్టి ఆయుధములు గలవాడు. అట్టి కృతవర్మ 

మహేం|దుడు దానవులను వలె వారి సేనను నాశనము చేయును, 

మద్రరాజో మ హేష్వాసః శల్యో మే౭తిరథో మతః, 

స్పర్థతే వాసుదేవన నిత్యం యో వై రణే రణే, 28 

మ(దరాజు శల్యుడు పెనువిల్లు గలవాడు. అత డతీరథుడని నా భావము, 

(పతియుద్ధమునందు నాత డెల్లవేళల వాసుదేవునితో ఫోటీవపతుచుండును. 

భాగినేయా న్నిజాం౦ స్యక్యా శల్య 'సేఒతిరథో మతః, 

ఏష యోత్స్యతి సంగామే పొణ్ణవాంశ్చ మహారథాన్. 27 

సాగరోర్మి సమై ర్భాణెః స్రావయన్నివ శా|త్రవాన్. 

అతిరథుడగు ఆ శల్యుడు తన మేనల్డుం[డను గూడ వదలి నీ కిష్టు 

డాయెను. ఆతడు యుద్ధమున సము[దతరంగముల వంటి బాణములతో శళ(తు 
వులను ముంచి యెత్తుచు మహారథులగు పాండవులతో పోరాడును. 

జిక, అతిరథః _ రధికంచె మించినవాడు; అర్థ సిద్ధిమ్ - (వయోజనసిద్ధిని; 
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భూరి శ్రవాః కృతాస్త్రశ్చ తవ చాపి హితః సుహృత్, లం 

సౌమద త్రి ర్మ హేష్వాసో రథయూథ పయూథపః, ' 

బలక్షయ మమితాణాం సుమహా న్లం కరిష్యతి. 29 

అస్త్రములు చక్కగా నేర్చిన సోమదత్తుని కొడుకు భూరి్రవుడును నీ 
మేలుకోరు చెలికాడు. గొవ్ప ధనువు కలవాడు. రథముల వరుసల నాయకుల 

గుంపునకు నాయకుడు వగవారి సేనను పెద్ద యెత్తున రూపుమాపును, 

సిన్గురాజో మహారాజ మతో మే ద్విగుణో రథః, 

యోత్స్యతే సమరే రాజన్ వి|కాన్లో రథస త్రమః, 80 

సింధురాజు ఇద్దరు రథులకు సమానుడు. పరా|క్రమముతో పోర గలడు, 

(దౌవదీహరణే రాజన్ పరి క్లిష్టశ్చ పాణివెః, 

సంస్మరం సం పరిక్షేశం యోత్స్యతే వర వీరహా, 81 

రాజా । (దౌపది నెత్తుకొని హోయినపు డీతడు పాండవృలవలన పడరాని 

పొట్టు పడెను, ఆ పాటును తలచుకొనుచు పగవారిని పరిమార్చుచు పోరును. 

ఏతేన హి తదా రాజం సవ ఆస్థాయ దారుణమ్, 

సుదుర్హభో వరో లబ్ధః పాణ్జవాన్ యోద్దు మాహవెే. 82 

ఈతడు అపుడు మహాభయంకరమగు తపము చేసి పాండవులతో పోరగల 

శ క్రి 3 పొందరాని వరము పొందెను. 
స ఏష రథశార్దూల సద్వైరం సంస్మరన్ రణే, 

యోత్స్యతే పాణవె సాత (పాణాం స్యక్యా సుదుస్త్యజాన్. 84 

నాయనా ! ఈ రథవరుడు అ పగను తలచుచు, వధలుటకు శక్యము 

కొని (పాణములనై నను వదలుటరు సిద్ధపడి పాంగడవు+తో పోరును. 

ఇతి (శ్రీమహాధారతే ఉద్యోగపర్వణి ర థాతిరథసంఖ్యాన పర్వణి 

పజ్బాషష్ట్య ధిక శతత మోఒధ్యాయః. 

ఇదీ శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగ పర్యమున రథాతిరథసంఖ్యానవర్యమున 

నూటయరువదియెదవ అధ్యాయము. 

వావి 0 Tr 



షట్ షష్ట్యధికశతత మో ఒధ్యాయః 

నూటయరువదియారన అధ్యాయము. 

కోరవరథినోం పరిచయ, 

కొరవరథుల పరిచయము, 

భీష్మ ఉవాచ - భీమ్మ డిట్టు చెప్పెను. 
సుదక్షిణసు కామ్బోజో రథ ఏకగుణో మతః, 

తథార్థసిద్ధి మాకాజ్జన్ యోత్స్యతే సమరే పరై ర్ య . 1 

. కాంబోజర జగ సుదక్షి ణుడు రథుడని నా అభిిపాయము, అతడు కార్య 

సిద్ది కొావలయునను కోరికతో వగవారితో పోరును. 

ఏతస్య రథసింహస్య తవార్థ రాజస తమ, 

పరా|క్రమం యథిన్ద్రస్య దక్యని కురవో యుధి. డే 

రాజవరా! సీ పనికై యిం[దునివలె విజృంభించు ఈ రథికవరేణ్యుని 

పరాక్రమమును కౌరవులు యుద్ధభూమిలో కాంతురు, 

ఏతస్య రథవంశే హి తిగ్మవేగ|ప్రహారిణః, 

కామ్బోజానాం మహారాజ శలభానా మివాయతిః. వి 

మహారాజా! మిక్కిలి వాడిగల ఆయుధములు గుల యీతని రథముల 

సముదాయము పై కాంబోజుల రాక శుభముల రావ వంటిది. 

నీలో మాహిష్మతీవాసీ నీలవర్మా రథ స్తవ, 

రథవంశేన కదనం శ|తూణాం వై కరిష్యతి. 4 

మాహిష్మతి నివాసి, నల్లని కవచమువాడు, నీలుడు రథికుడు, ఆతడు 

నీకై తన రథముల సముదాయముతో కూడి శ్యతువుంతో కయ్యమాడును. , 

4. రథవంశేన _ రథముల సముదాయముతో _ కూడి అని కలుపుకొన 
వలయును, 
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కృతవై రః పురా చైవ సహదేవెన మారిష, 

యోత్స్యతే సతత౦ రాజం స్తవార్డే కురునన్లన. వ్ 

నాయనా! మున్నే యీతడు సహదేవునితో పగ పెట్టుకొని యున్నాడు. 

కావున రాజా! నీకై యితడు యుద్ధమాడును. 

. విద్దానువిన్హా వావన్యా సంమతౌ రథసత్తమౌ, 

కృతినా సమరే తాత దృథఢవీర్యపర్శాకమౌ. గ్ర 

అవంతి రాజకుమారులు, యుద్ధమున ఫలసిద్ధి గలవారు, చెదరని శ క్రియు, 

పరా(కమము గలవారు, విందానువిందులు రథికపరులుగా (ేసీద్దీ కెక్కిన వారు. 

ఏతౌ తౌ పురుషవ్యాఘ్ర రిపుసైన్యం (పథ క్యతః; 

గదా పాసాసినారాచై సోమరై శ్చ కరచ్యుతై 8. 7 

పులులవంటి యీ పురుషులు చేళతుం నుండి దూసికొ నివచ్చిన గదలతో, 

ఈ'పెలతో, కత్తులతో, బాణములతో, తోమరములతో వగువారి మూకను భస్మము 

గావింతురు, ' 

> 

యూధమధ్యే మహారాజ ఏిచరనా క్చృతా నవత్, 8 

ఈ రాజకుమారు లిరువురు కోరి కోరి పోరున కరుగుదురు. యుద్ధభూమిలో 

ఏనుగుమందల నాయకులవతె ఆటలాడినట్లు సోోరుదురు. సేనలనడుమ యములో 

అన్నట్టు విచ్చలవిడిగా చివారింతురు. 

(తిగరా (థాతరః పజ్బు రథోదారా మతా మమ, 

కృతవై రాళ్ళ పోర సే విరాటనగరే తదా 9 
క, టా 

ఇదిగో యీ (తగ రసోదిరు తె దుగురు ఉతమ రథిరులని నా అధ 

(పాయము. ప్రీ రప్పుడు విరాటనగ రమువ కుంతికొడుకులతో వగ పెట్టుకొన్న వారు 

గాదా। 

మకరా ఇవ రాజేన సముదతతర జిణీమ్, 
ఏ (0 ౧ 
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రాజేం దా! పొంగి పొరలుచున్న గంగను పెనుమొసళ్ళవలె వీరు పోరున 

పాండవులసీనను అతలాకుతలము చేయుదురు. 

తే రథాః వజ రాజేన యేషాం సత్యరథో ముఖమ్, 

ఏతే యోత్స్య ని సజ్షాామే సంస్మర నః పురాకృతమ్. క్షే 

ఆ రథికు లైదుగురు. వారిలో మొదటివాడు సత్యరథుడు. వీరందరు 

మునుపటి అవమానమును తలపునకు తెచ్చుకొనుచు యుద్ధ మాడుదురు. 
వ్యలీకం పాజ్జవేయేన ఖీమ సేనానుజేన హూ, 
దిశో విజయతా రాజన్ శ్వేతవాహేన భారత. 12 

ఆ పాండుకుమారుడు, భీమసేనుని తమ్ముడు,  తెలిగుజ్ఞములవాడు, 

దిక్కులను జయించునపుడు వీరికి (దోహము చేసెను. అది తలచుచు పోరుదురు, 

తే హనిష్య ని పార్థానాం తానాసాద్య మహారథాన్, 

వరాన్ వరాన్ మహేష్వాసాన్ క్షత్రియాణాం ధురన్లరాన్. 18 

వారు పాండవులవారగు మహారథులను క్ష తియులలో 'మొనగాం| డను 

గొప్ప విలుకాం[డను మేలై నవారిని ఏరి ఏరి చంపుదురు. 

లక్ష్మణ స్త సవ పుతశ్చ తథా దుఃశాసనస్య చ, 

ఉభౌ తౌ పురుషవ్యా ఘౌ సజ్ఞా9మే ష్వపలాయినా. 14 

సీ కొడుకు లక్ష్మ ణుడును దుళ్ళాసనుని కుమారుడును ఇరువురును పురుష 

గలు, యుద్ధములలో వెన్ను చూపనివారు. 

తరుణౌ సుకుమారౌ చ రాజపు[తౌ తరస్వినౌ, 

యుద్ధానాం చ విశేషజ్ఞా (పజేతారా చ సర్వళః, 15 

ఈ రాజపు (తులు మంచివయసులో ఉన్నవారు. సుకుమారులు, వడీ గల 

వారు, యుద్దములలో మెలకువ లెరిగినవారు. సేనలను అన్నివిధముల నడువ 

గలవారు, 

రథౌ తౌ కురుశార్జూల మతొ మే రథస తమౌ, . 

క్షతధర్మరతొ ఫ్టీర్రా మహత్ కర్మ కరివ్యతః. 16 

కురువరా! వీ రిరువురు రథికవరు లని నా లెక్క. క్ష[తధర్మమున పీతి 
గల వీరులు. ఘనకార్యము చేయగలవారు. 

12. వ్యలీకమ్ - అ|ప్రియము, 
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దణ్లధారో మహారాజ రథ ఏకో నరర్షభ, 

యౌత్స్యతే తవ సజ్షాామే స్వేన సేన్యేన పాలిత. "17 

రాజూ! ఈ దండధారు డొక రథికుడు. తన సె! న్యము తన్ను పాఠలిందు 

చుండగా యుద్ధమున సీక్రె పోరును, 

బృహద్భల సథా రాజా కౌసల్యో రథస త్రమః, 

రథో మమ మత స్తాత మహావేగపరా[కమః. 18 

కోసలరాజగు బృహద్భలు డొక రథుడు. అతనిది త్మీవమైన పరా[క్రమము, 

ఏష యోత్స్యతి సజ్రాంమే స్వాన్ బన్గూన్ సం|పహర్షయన్, 

ఉ|గాయుధో మహేష్వాసో ధా ర్తరావ్ట్రహితే రతః, 19 

ఈతడు భయంక రమైన ఆయుధములను, పెద్ద వింటిని చేపట్టి ధృత 

రాష్ట్రని కొడుకుల మేలే తనకు (పియకార్యము కాగా తన చుట్టముల నుప్పొంగ 
జేయుచు పోరును. 

కృపః కారద్యతో రాజన్ రథ యయూథ పయూథపః, 

(పియాన్ (ప్రాణాన్ పరిత్యజ్య (పధక్యుతి రిపూంస సవ. 20 

శరద్వంతుని కొడుకగు కృపుడు రథనాయకుల నాయకుడు. ప్రియమైన 

[ప్రాణములను కూడ లెక్కచేయక నీ పగవారిని కాల్చి వైచును, 

గొతమస్య మహర్షర్య ఆచార్యస్య శరద్యతః, 

కా ర్రికేయ ఇవాజేయః శర స్తంబా త్పుతోఒభవత్. బి 

ఈతడు గౌతమగో[తమువాడు, మహర్షి, ఆచార్యుడు నగు శరద్వంతు 

నకు రెల్లుకా డనుండి కుమారస్వామివలె గెలువేరానివాడై. పుట్టెను, 

"వష శే సెనాః సుబహులా వివిధాయుధ కార్ముకాః, 

అగ్నివత్సమరే తాత చరిష్యతి వినిర్ణహన్ . లలి 

పెక్కు. విధములగు ఆయుధములను, విండ్లను పట్టిన లెక్కలేని సేనలను 
ఈతడు అగ్నివలె మాడ్చివేయుచు పీరవిహారము చేయను. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి రథాతిరథసంభ్యానవర్యణి 

షట్ షష్ట్యధిక శతతమోఒధ్యాయః. 

ఇదీ శ్రీమహాభారతము_ ఉద్యోగపర్యమున రథాతిరథ సంఖ్యా నపర్యమున 
నూటయరువదియారవ అధ్యాయము. 
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కౌరవపడీయ రథిమహారథ్యతిరథినాం వర్గన మ్, 

కోరపపషతమువారగు రథులను, మహారథులను, అతిరథులను వర్ణించుట, 

భీష్మ ఉవాచ - భీష్మ డిట్టు పలికెను. 

శకుని ర్మాతుల సేఒసా రథ ఏకో నరాధివ, 

పయుజ్య పాణ్జవె రె్టరం యోత్స్యలే నాత్ర సంశయః, || 

రాజా ! సీ మేనమాను యీ శకుని ఒక రథుడు. పాండవులతో వగగొని 

ఫోఠును. ఇందు సంచియము లేదు. 

ఏతస్య సేనా దురరా సమరే (సతియాయినః, 
లి ధిష 

'వికృతాయుధభూయిష్టా వాయువేగసమా జవే. ల్లి 

వలువిధములగు ఆయుధములతో నిండినదియు, వాయువేగము నంటి 

వేగము గలదియు నగు ఈతని సేన ఎదురునీరుకకు లొంగ దీసికొనరానిది. 

అల్లి గ్ La చా అలీ ఇ న! లం (దోణప్పుతో మహేష్యాసః సర్వాన వాతిధన్వినః, 

సమరే చితయోధీ చ దృఢథాస్త్రళ్చ మహార్రథ్య, వి 

(దోణుసి కొడుకు అశ్వత్థామ గొవ్ప ధనుర్ధ రుడు. చుహాధానుష్కు_ల 

నందరిని మించువాడు. అచ్చెరువు గొలుపునట్టు పోరువాడు. చెక్కు. చెదరని 

అస్ర్రవిద్య కలవాడు. మహారధథుతు, 

ఏతస్య హి మహారాజ యథా గాణ్రీవధన్యనః, 
శరాసనవినిర్ము కాః సంసకా యాని సాయకాః, 4h. 

be వికృత, ఆయ ధభూముష్టాః _ ఆనేకవిధములగు ఆయుధములతో నిండి 
న్్ 

శీ టీల ఓ fn 
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గాండీవము తాల్సిన అర్జునుని వాణములవతె ఈతని వింటినుంచీ ఎలు 

వడెడు బాణములు కూడ ఒకదాని కొకటి తగులుకొని వచ్చిపడుచుండును. 

ష శక్యో మయా వీర; సంఖ్యాతుం రథస తమః, 

సాదన లోకాంత్ర్రీ నిచ్చన్నేష మహారథః. ట్ 

ఈ రథసత్తము డింతవాడని నేను లెక్కకట్టుటకును 'జాలను, ఈ మహా 
రథుడు సంరల్పించినచో మూడు లోకములను గాల్చివేయును. 

కోధ "సేజశ్చ తపసా సంభృతో ఒశ్రమవాసినామ్, 

దోణే నానుగ్శహీతళా దివె ర స్ట రుదారధీః. 6 ( ఎహీతళ్చ దివ్యై . 
ఈతడు తవస్సు చేసికొను ఆశ మవాసుల (కోధము, తేజము  ముదకటి 

౧ DD 

నటివాడు, తపస్సంవద సిండిసవాడు, దొఢబుదిరం యీతనికి (దోణుడు 
లు a (sas గ్ 

దివ్యములగు అస్ర్రముల నను[గ హించెను. 

దోష సస్య మహా నేకో యేనైవ భరతర్షభ, 

న మే రథో నాతిరథో మతః పార్థివస తమ, 7 

రాజస త్తమా! ఈతనితో ఒర్క_ దోషము కలదు. దానితో ఈతను రథు 

జీవితం పియ మత్యధ మాయుష్కామః సదా ద్విజః, 
Gp 

న హ్యస్య సద్భశః నః కశ్చి దుభయోః సేనయోరపి, 8 

ఈతనికి బదురన్న మిక్కిలి ప్రియము, ఈ బావ డెల్పప్పుడు ఆయువును 

కోరుచుండును. (ఈ దోషము శనితో) ఈ రెండు సేనలలో ఈతని కీడెన 

వాడు లేడు. 

6. ఆగ్రమవాసినామ్ _ బుమలయొక్క.; |కోధః, తేజశ్చ - (క్రోధము 

తేజము అయినవాడు . మహర్షుల (కోధము తేజము ముద్దరట్టి యాత్రసి 

స్వరూపముగా నయ్యునని తాత్పర్యము; 'సంభృతో -- ఆశమి అను 

చోట పూర్వరూవసంధి ఆర్షము. 

5423-44 (11) 
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హన్యా దేకరథేనై వ దేవానా మపి వాహినీమ్, 

వపుష్మాం స్తలఘోషేణ స్ఫ్సోటయే దపి పర్వతాన్. 9 

ఒక్క. రథముతో నీతడు దేవతల సేననుకూడ రూపుమాపగలడు, “పెను 

డేవాముగల యీతడు అరచేతితో చరచి కొండ లనుగూడ పిండికేయగ లడు, 

అసంఖ్యేయగుణో వీరః (పహనా దారుణద్యుతిః, 

దణ్బపాణి రివాసహ్యః కాలవత్ (పచరిష్యతి. 10 

ఈ వీరుడు లెక్కపెట్టజాలని గుణములు కలవారు. గొప్ప పోటుగాడు, 

భయంకరమగు తేజము కలవాడు. దండముచేత ధరించిన యమునివలె 

సహింవరానివాడై. వీరవిహారము చేయును. 

యుగానాగ్నిసమః క్రోధాత్ సింహ|గీవో మహాద్యుతిః, 

ఏష భారత్రయుద్దస్య పృష్టం సంశమయిష్యతి. il 

సింహమువంటి మెడయు గొప్ప తేజమును గల యీతడు (కోధము 

రేగినచో యుగాంతమునందలి అగ్ని వంటివా డగును భారతయుద్ధమున సీతడు 

మిగులు లేకుండ జేయును, 

పితా త్వస్య మహాతేజా వృద్ధో౭పి యువభి ర్యరః, 

రణే కర్మ మహత్ కరా అ్యత మే నాసి సంశయః, 12 

ఇక సీతని తం[డియన్ననో మహాతేజస్వి. ముదునరియే యయ్యు 

పడుచువారికంటె (శ్రేష్టుడు. యుద్ధమున కడు దొడ్డవనులు చేయును. ఇందు 

నాకు సందియము లేదు. 

అస్ర్రవేగానిలోద్దూతః సేనాక షేన్టనోట్టితః, 

పాణ్బుపు తస్య సెన్యాని (పధక్ష్యతి రణే ధృతః. 18 

అస్త్రముల వేగమనెడు గాలికి సెల్లు రేగినవాడు, సేన అనెడు ఎండిన 
అడవిక పైలచేత ఏ జ్బంభించువాడు నగు ఈతడు నిలువ [దొక్కికొని పాండు 

కుమారుని సేనలను యుద్ధమున బూదిచేసీ వేయును. 

1. పృష్టమ్ - మిగులును; సంశ మయిమ్యతి...పూ ర్తిగా అణచి వేయును, 

12. యువఖిః- యువకులకంటె అని భావము. 

18. కక్షా = వెండిన యడవి 
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రథయూథపయూథానాం యూథపో౬ఒయం నరర్షభః, 

భారద్వాజాత్మజః కరా కర్మ త్మీవం హితం తవ. 14 

ఈ నర (శేష్టుడు రథముల సముదాయముల నాయకుల నాయకుల నాయ 

కుడు. భారద్వాజగో_తమువాడు. సీక్ర మేలై నపని యెంత త్మీవమైనదై నను 

చేయగలడు. 

సర్వమూర్ధాభిషికానా మా చార్యః స్థవిరో గురుః, 

గచ్చే దనం సృజ్ఞాయానాం (పియ సస్య ధనజ్ఞయః. 15 

ఈ వృద్దుడు పట్టాభిషేరము పొందిన మహారాజు అందరకు ఆచార్యుడు, 

గురువు, సృంజయుల అంతము చూచును. కాని యీతనికి ధనంజయుడు 

(పియుడు. 

నైష జాతు మహేష్వాసః పార్థ మ క్రిష్టకారిణమ్, 

హన్యా దాచార్యకం దీ పం సంస్కృత్య గుణనిర్జితమ్. 16 

దొడ్డ విల్లు గఅ యో (దోణుడు గుణములతో సాధించిన (పసిద్ధమగు గురు 

త్వమును గుర్తుంచుకొని, నీచకార్య ములు చేయని అర్జునుని ఎన్నటికిని చంవడు. 

శ్ఞాఘతేఒయం సదా వీర పార్థస్య గుణవి.సరైః, 

పుత్రా దభ్యధికం చైనం భారద్వాజో ఒనుపళ్యతి. 17 

అర్జునుని గుణముల విరివికి పొంగిపోవు ఈ (దోణుడు ఎల్లవేశోల నాతనిని 

కొనియాడుచుండును. అంతేకాదు, ఇతనిని కొడురుకంటె మిన్నగా 'చూచును. 

హన్యా దేకరథేనై వ దేవగన్ధర్వమానుషాన్, 

ఏకీభూతా నపి రణే దివె $ ర స్తై? (పతాపవాన్. 18 
జ జ 

గొప్ప (పతాపముగల యీతడు ఒక్కరథముతోడనే, దేవతలు, గంధ 
ర్వులు, మానప్పులు కట్టగట్టుకొని వచ్చినను దివ్యములగు అస్ర్రములతో యుద్ద 

మున చంవగలడు. 

16. ఆచార క గమ్ _ గురుత్వమును; దీప్తమ్ _ (వేసి ద్గమ? దానిని; గు? 

నిర్జితమ్ _. గుణములతో సాధించిన దానిని. 
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ఫౌరవో రాజశార్దూల సవ రాజన్ మహారథః, 

మతో మమ రథోదారః పర వీరరథారుజః. 19 

రాజా! పౌరవుడను రాజవ రేణ్యుడు మహారథుడు. ఉత్తమరథుడని నా 

అభిప్రాయము. శ|త్రువీరుల రథములను నుగ్గునూచ చేయును. 

స్వేన సైన్యేన మహతా (ప్రతవన్ శ్యతువాపానీమ్, 
(ప్రధత్యతి స పజ్బాలాన్ కక్ష మగ్నిగతి ర్యథా, 20 

తనదగు పెనుసేనతో శ్యతుసేనను మంటబెట్టుదు నీతడు అగ్ని గడ్డిని 
కొల్చినట్టు పంచాలురను మాడ్చివేయగలడు. 

సత్యశవా రథ స్వేకో రాజప్ప త్రో బృహద్బలః, 

తవ రాజన్ రిపుబలే కాలవత్ (పచరిష్యతి. 21 

రాజపు[తుడు నిజమైన కీ ర్రిగలవాడు అగు బృహదృలుడు ఒక రథుడు, 

రాజా! నీ శత్రువుల సేనలో యమునివలె విహరించును. 

ఏతస్య యోధా రాజేన్ల వీచి తకవచాయుధాః, 

విచరిష్యశీన్తి సజ్జా9మే నిమ్న నః శ్మాతవాం సవ. 22 

వీరి యోధులు విచిత్రములగు కవచములను, ఆయుధములను ధరించి 

సీ పగవారిని పరిమార్చుచు విహరింతురు. 

వృషసేనో రథసే౬|గ్యః కర్ణప్పు త్రో మహారథః, 

(వధక్యతి రిపూణాం తే బలం తు బలినాం వరః. 28 

ఇదిగో ఈ వృషసేనుడు మన కర్చుని కుమారుడు మహారథుడు. (్రేవుడు, 
బలవంతులలో ఎన్నదగినవాడు. నీ శోతువుల సేనను బూదిచేయును. 

జలసన్లో మహాతేజా రాజన్ రథవర సవ, 

త్యక్ష్యలే సమరే (ప్రాణాన్ మాధవః వరవీరహో. 24 

మధువంశ మువాదు, రధికులలో (శ్రేష్టుడు, గొప్ప లేజస్సు గలవాడు; 

వపగవారిని రూపుమాపువాడు నగు ఈ జలసంధుడు పోరున [పాణములనై న 

వదలును. 
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ఏష యోత్స్యతి సజ్జా9మే గ జస్కన్లవికారదః, 
౧ ధి 

రథేన వా మహాబాహుః కృపయన్ శ తువాహినీమ్. బిగ్ 

ఈత డేనుగునందును రథమందును ఉండి పోరుటతో దిట్ట, వగవారి 

బలమును తరుగజేయుచు పోరాడును. 

రథ ఏష మహారాజ మతో మే రాజస త్రమ, 

త్యదే త్య క్ష్యతే (పాణాన్ సహ సెన్యో మహారణే. 26 

రాజస త్రమా! ఈత డొక రథు డని నా అధి|పాయము. సీకై తన 

సెనికులతోపాటు మహాయుద్ధమున (ప్రాణములనై న వదలును. 

ఏష విక్రానయోధీ చ చిత్రయోధీ చ సజ్లరే, 

ఏీత్రథీ థ్చాపి తే రాజన్ శ తుభిః సహ యోత్స్యతే. 27 

ఈతడు సాహసముతో పోరును, చిత్రములగు పద్ధతులతో ఫోరును. 

భయ మెరుగక సీ శ తువులతో కయ్యమాడును, 

బాహీకో౭. తిరథ శ్చైవ సమరే చానివ ర్రనః, 

మమ రాజ న్మతో యుద్ధే శూరో వై వస్యతోవ మః, 28 

రః బాషీకుడు అతిరథుడు, యుద్ధమున వెనుదిరుగడు, మహాశూరుడు. 

పోరున యమునివంటివా డని నా అథి[ప్రాయము. 

న హ్యేష సమరం (పావ్య నివ ర్రేత కథజ్బున, 

యథా సతతగో రాజన్ స హి హన్యాత్ వరాన్ రణే, 29 

ఈతడు రణరంగిమున చొచ్చి యెన్నటికిని వెనుకకు సురలడు, వాయువు 

వలె ముందుననే దూసికొని పోవును. రణముక వరులను రాచి రంపాన బెట్టును, 

సేనాపతి ర్మహారాజ సత్యవాం సే మహారథః, 

రణే ష్యద్భుతకర్మా చ రథీ వరరథారుజః, 80 

ఈ సీ సేనాపతి మాటపై నిలుచు మహారథుడు యుద్దములలో అబ్బురము 
గోలుపు వనులు చేయును. వరుల రథములను తునకలు చేయును. 

నానా 

శిల,  సతతగః - ఎల్లప్పుడు కదలువొడు = వాయువు. 
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ఏతస్య సమరం దృష్ట్వా న వ్యథాసి కథజ్బన, . 

ఉత్మయ న్నుత్పత త్యెష పరాన్ రథ పథస్థితాన్. వ్] 

ఈతని యుద్ధము చూచి నీవు ఎన్నటికిని దిగులొందవు. ఉత్సాహపు 

పొంగుతో నీతడు రథమార్గమున నిలిచిన వారి తలల పె దుముకును, 

ఏష చారిషు వికాన నః కర్మ సత్పురుషోచితమ్, 

కరా విమర్దే సుమహ త్వదర్థి పురుషోత తమః, ' ల్ర2ి 

ఈతడు ౪ కువలపై దుమకుచు సత్పురుషులు చేయు మహాకార్యము 
నీకై చేయును. ఈతడు మహాపురుషుడు. 

అలమ్బుషో రాక్ష సేన్లిః [కూరకర్మా మహారథః, ' 

హనిష్యతి పరాన్ రాజన్ పూర్వవై ర మనుస్మరన్. 88 

ఈ రాక్షసరాజు అలంబుసుడు మహారథుడు. ఎంతటి (కూరకర్మము 

నైన చేయగలడు, మునుపటి పగను స్మరించుచు సీ శత్రువులను రూపుమాపును, 

ఏష రాక్షససైన్యానాం సర్వేషాం రథస తమః, 

మాయావీ దృథవైరశ్చ సమరే విచరిష్యతి. 4 

ఈతడు రాక్షససేన లన్నింటికి నాయకుడు. మాయ లెరిగినవాడు, గట్టి 
పగ గలవాడు, యుద్ధమున నీరవిహారము చేయును. 

(ప్రాగ్ట్యోతిషాధిపో వీరో భగదత్తః [వతావవాన్, 

గజాజ్కుళధరశేష్టో రథే చైవ విశారదః. లిక్ 

(పాగ్గ్యోతివదేశ ప్రభువు భగదత్తుడు గొవ్ప (వతాపముగల వీరుడు, 

గజయుద్ధము చేయువారిలో (శేషుడు. రథమునండును ఆరితేరినవాడు. 

ఏతేన యుద్ధ మభవత్ పురా గాణ్జీవధన్వనః, 

దివసాన్ సుబహూన్ రాజ న్నుభయో ర్హయగ్భద్ధినో &. 88 

లీక. గజ - అజ్కూశ - ధర. (శేష్టః - ఏనుగుల నదలించు అంకుశములను 

పట్టువారిలో శేషుడు. ఏనుగుపై నిలిచి యుద్ధము చేయువారిలో (శేషు 
డని తాత్పర్యము _ గజాంకుళరూపము నొందిన నారాయణాస్త్ర విష 

యమున నేర్చుగలవా డనియు నర్థము, 
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మునుపు గాండీవికి ఈతనితో యుద్ధమాయెను. జయము కాంచ్నీంచుచు 

వీరిరువురు పెక్కు దినములు పోరిరి. 

తతః సథఖాయం గాన్ధారే మానయన్ పాకశాసనమ్, 

అకరోత్ సంవిదం తేన పాణవేన మహాత్మనా. ల 

కడకు, ఓ దుర్యోధనా తన మి[తమగు దేవేందుని మన్నించి యాతడు 

మహాత్ముడగు పాండవునితో చెలిమి చేసికొనెను. 

ఏష యోత్స్యతి సజ్ఞాంమే గజస్క-న్లవిశారదః, 

ఐరావతగజో రాజా దేవానామివ వాసవః. 88 

దేవరాజగు వాసవ డైరావతగజము నెక్కిన బ్రీతడు గజయుద్ధ మున 

నేర్పుగలవాడై పోరును. 

ఇతి (భ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి రథాతిరథసంఖ్యానపర్వణీ 

స ప్రషష్ట్యధికశ తత మోఒధ్యాయః. 

ఇది (భీమహాభారతము ఉద్యోగవర్యమున రథాతిరథవరిగణ నము 

గల నూటఅరువదియేడవ అధ్యాయము. 



అష్టషష్ట్యధిక శతతమోఒధ్యాయః 
నూటయరువదియెనిమిదవ అధ్యాయము 

కౌరవదశీయర థినా మతిరథినాం చ వర్గనమ్, కర్ణఖీష్మయోః నరోషనంవాదః, 
దుళ్యోధన క రకం తయో ర్వివాదన్య నివారణమ్, 

కొరనపక్షములోని రథులను, అతిరథులను వర్ణించుట, కర్ణభీష్ములు 
కోపో దేకముతో వివాదపడుట,దుర|ోధనుడు వారి వివాదమును నివారించుట, 

భీష్మ ఉవాచ _ ఖీష్మడు పలికెను. 

అచలో వృషకశ్రైవ సహితొ భాతరా వుభౌ, 

రథా తవ దురాధర్షౌ శ్మతూన్ విధ్వంసయిష్యత 8, | 

అచలుడు, వృషకుడు అను అన్నదమ్ము లిరువురు రథులు, వరులకు 

లొంగ నివారు. సీ శ తువ్లలను నాశము చేయుదురు. 

బలవనా నరవ్యా[ఘౌ దృథకోధా (పహారిణా, 

గాన్ధారముఖ్యా తరుణౌ దర్శసీయా మహాబలౌ. వి 

వీ రిరువురు, గొప్పబబము కలవారు, చెదరని (క్రోధము గలవారు, గొప్ప 
ఆయుధములు గలవారు, గాంధారులలో (శేష్టులు, చిన్నవారు, చూడముచ్చట 

అయినవారు, 

సఖా తే దయితో నిత్యం య ఏష రణకర్భ్శ_శ 8, 

ఉత్సాహయతి రాజం స్వాం వ్మిగహే పాణవెః సహ. ని 

పరుషః కత్తనో సీవః కర్ణో వెక రన సవ, 

మ న్నీ నేతా చ బన్గుశ్చ మానీ చాత్య న ముచ్చింతః. 4 

4. వైకర్తనః - విక కను డనగా సూర్యుడు. అతని కొడుకు; ఉ[చ్బ్చితః 



రథాతిరథనిర్ణయపర్వము 697 

ఇదిగో నీకు మిక్కి_లి (ప్రియమైన చెలికాడు _ రణములందు [కూరుడు; 

నిత్యము పాండవులతోడి వగకు నిన్ను పురికొల్పుచుండును. కరకుమానిసి, 

తన్ను తా బొగడుకొనుచుండును నీకు మంతి, నాయకుడు, చుట్టము, పొగరు 

టోతు. ఎక్కువగా మిడిసివడువాడు అగు సూర్యకుమారుడగు కర్ణుడు. 

ఏష నైవ రథః కర్ణో న చాప్యతిరథో రణే, 

వియు కః కవచేనై ష సహజేన విచేతనః. ర్ 

ఈతడు రథుడే కాడు. అతిరథుడును కానే కాడు. వలయన ఈ మూర్చుడు 
సహజమెన కవచమును పోగొట్టుకొ నెను, 

Bore 

కుణలాభ్యాం చ దివ్యాభ్యాం వియుక్రః సతతం ఘృణీ, 

అభధికాపాచ్చ రామస్య |బాహ్మణస్య చ భాషణాత్. గ్రి 

కరణానాం వియోగాచ్చ తేన మే౬ర్థరథో మతః, 

నష ఫాలున మాసాద్య పునర్జీవన్ “మోవి కలతే, 7 

దేవలోకిపు కుండలములుకూడ కోల్పోయెను. ఎల్లప్పుడు ఇతరులను తిట్టు 
చుండును. పరశురాముని భావము, (దాహ్మణుని తిట్టు, సాధనములు కోల్పోవుట 

అనువానివలన ఈతడు అర్ధరథు డయ్యెనని నా అభిిపాయము. అర్జునునితో 

తలపడి యీతడు (బదికి బయటవడడు. 

తతో౬| బవీత్ పున రోణః సర్వళ స్త్రభృ తాం వరః, 

ఏవ మేత ద్యథాళ్థ త్వం న మిథ్యాస్తి కదాచన. 8 

అంత శస్ర్రధారు అందరిలో (శేష్టుడగు (దోణు డందుకొని నీవు పలికినది 

సత్యమే, ఈ మాట యెన్నటికిని పొల్టుకాదు, 

రణే రణీఒభిమానీ చ చ విముఖళ్చాపి దృశ్యతే, 

ఘృబీ కర్ణః (పమాదీ చ తేన మేఒర్ధరథో మతః. 9 

కయ్య మన్నచో పొంగిపోవును. కాని సమయమునకు మొగము చాటు 
వేయును, కారులు రూయుచుండును. (పమాదపడుచుండును. అందువలన ఆర్ధ 

రథు డనియే నా అధి ప్రాయము, 

7. కరణానామ్ - మవహాసాధనములగు సహజకవచాదుల; 

9. (ప్రమాది _ తాను చేయదునన్న విషయమును మరచువాడు, 
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ఏతచ్చు)త్యా తు రాధేయః [కోధా దుత్సాల్య లోచనే, 

ఉవాచ భీష్మం రాధేయ స్తుదన్ వాగ్శ్భిః (వతోదవత్. 10 

ఇది విని రాధేయుడు (కోధముతో (గుడ్డురిమి చూచి ఖీమ్మని మాటల 

ముని కోలలతో నొప్పించుచు ఇట్లు వలికెను, 

పితామహ యథేష్టం మాం వాక్ళరై రుపకృ నసి, 

అనాగసం సదా ద్యేషా దేవమేవ పదే పదే. 11 

తాతా! ఏ పాప మెరుగని నన్ను మాటిమాటికి ద్వేషముతో పలుకుల 

ములుకు లతో ఇచ్చి వచ్చినట్లు (గుచ్చుచున్నావు. 

మర్షయామి చ తత్ సర్వం దుర్వోధనకృతేన వై, 

త్యం తు మాం మన్యసే మన్గం' యథా కొపురుషం తథా. 12 

దుర్యోధనుని మొగము చూచి నే నది యంతయు సహించుచున్నాను 

నీ వేమా నన్నొక బుద్ధిహీనునిగా నీచునిగా లెక్కగట్టుచున్నావు. 

భవా నర్ధరథో మహ్యం మతో వై నాత్ర సంశయః, 

సర్వస్య జగత శ్చైవ గాజ్లేయో న మృషా వదేత్. 18 

నన్ను సీ వర్ధరథు డంటివి, గంగకొడుకు పలికినది అసత్యము కాదని 

కురూణా మహితో నిత్యం న చ రాజా&వబుధ్యతే. 

సీ వెల్లవేళల కౌరవృలకు (దోహమే చేయుచున్నావు. ఈ రా జిది యెరుగ 

కున్నాడు. 

కో పి నామ సమానేషు రాజసూదారకర్మసు, 14 
తేజోవధ మిమం కుర్యా ద్విభఖేదయిషు రావావే, 

యథా త్వం గుణవిద్వేషా దపరాగం చికీర్షసి. 15 

18. “నీవు కర్టు డర్ధరథు డని నా అభిప్రాయ మంటివి. లోక మెల్లి నీమాట 

తప్పక నమ్మును. అట్టి సీమాటను బట్టి అందరు నన్న వమానింతురుగ దా! 

అని కర్గుని వేదన. 

16. బిభేదయిషుః . భేదము పుట్టింపగోరినవాడై ; ఆఅపరాగమ్ - ద్యేషమును, 



రథాతిరథనిర్ణయపర్వము 699. 

గొప్ప కార్యములు చేయునట్టి సాటి రాజుల విషయమున నిట్టు పరువు 
తీయ పని నెవ్వడు చేయును? యుద్ధసమయమున భేదము పుట్టింపగోరినవాడ వై 
సీవ గుణములను కక్క_సించుకొ నుచు ద్వేషము కూర్చ నెంచుచున్నాడవు. 

న హాయనై ర్న పలితై ర్న విత్తె ర్నచ బన్గుభిః, 

మహారథత్యం సంఖ్యాతుం శక్యం క్షతస్య కౌరవ, 16 

ఓయి కౌరవా ! ఏండ్లు, తెల్లబడిన కేశములు, ధనములు, బంధువులు -_ 

వీనితో క్షత్రియుని మహారథత్వమును లెక్కింప నలవి కాదు. . 

బలజ్యేష్టం స్మృతం తతం మ న్లిజ్యేష్టా ద్విజాతయః, (| 

ధనజ్యేష్టాః స్మృతా వై శ్యాః శూదాస్తు వయసాధికాః. 17 

క్షతజాతిలో పెద్దతనమును బలము నుబట్టి నిర్ణయింతురు. (బాహ్మణులు 

మం|త్రములతో పెద్దలగుదురు. వై'స్యలు ధనమునుబట్టి యు, సా(ద్రులు వయస్సును 
బట్టియు పెద్దలుగా భావింపబడుదురు. 

యథేచ్చకం స్వయం |బూయా రథా నతిరథాం సథా, 

కామద్వేషసమాయుకో మోహాత్ |పకురుతే భవాన్. 18 

కొందరిపై రాగము, మరికొందరిపై ద్వేషము పెట్టుకొ ని సీ యిచ్చ 

వచ్చినట్టు స్వయముగా వీరు రథులు, వీ రతిరథులు అని పలుకుచున్నావు, ఒడ 

లెరుగక వీరిలో వీరికి తగవు పెట్టుచున్నావు, 

దుర్యోధన మహాబాహో సాధు సమ్య గవేక్ష్యతామ్, 

త్యజ్యతాం దుష్టభావో ఒయం భీష్మః కిల్చిషకృత్ తవ. 19 

ఓయి మవాబాహూ! దుర్యోధనా! చక్కగా మేలై నదానిని పరికింపుము, 

దుష్టబుద్ధియు సీరు | హము చేయువాడు నగు ఈ ఫీమ్ముని వద లీవేయుము. 

భిన్నా హి సేనా నృవతే దుఃసన్టాయా భవత్యుత, 

మౌలా హి పురుషవ్యా ఘ కిము నానాసముళ్థితాః, 20 

18. (పకురుతే _ (వకారమును _ భేదమును పుట్టించుచున్నాడు. “(పకార 

' స్తుల్యభేదయోః” అని విశ శోకము, 

20. మౌొలా-తం(డితాతల తరముగా వచ్చిన మూబబలము; నానాసముల్తితాః_ 

వేరువేరుగా ఒక పనికై వచ్చి చేరిన సేశలు; 
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మూలబలముకూడ ముక్కలై నచో అతుకుట కష్టము. ఇక వేర్వే రుతీరుల 

వారు ఓక పనికై వచ్చి భేదము పొందినచో చెప్పనేల ? 

ఏషాం ద్వైధం సముత్పన్నం యోధానాం యుధి భారత, 

తేడోవధో నః క్రియతే [పత్యమేణ విశేషతః. . 21 

ఇదిగో యీ యోధులలో భేదము పుటినది. అందరి యెదుట.మా పౌరు 

షము నీతడు చంపివైె చెను. “ 

రథానాం క్యు చ విజ్ఞానం కచ ఫీష్మో౬ల్పచేతనః, 

ఆహ మావారయిష్యామి పాణ్ణవానా మనీకినీమ. _. ౨ 22 

రథులను గూర్చి విజ్ఞాన మెక్క_డ? ఈ అల్బబుథ్ధి యగు. భీష్మ డెక్కడ? 

హపెండవసేనను నే నొక్కడనే సిలు వరింపగ లను. 

ఆసాద్య మా మమోమఘేమం గమిష్యన్ని దిశో దశ, 

పాణ్ణవాః సహ పజ్బాలాః శార్దూలం వృషభా ఇవ. 28: 

మొక్కవోని బాణములు గల నన్ను చేరవచ్చి పాండవులు పాంచాలుర తో 

పాటు పులిని గన్న యెద్దులవలె పదిదిక్కులకు వరువు లిడుదురు. 
కచ యుద్దం విమర్షో వా మనేం సువ్యాహృతాని చ, 

కంచ సీష్మో గతవయా మన్దాత్మా కాలచోదితః, et 

యుద్ధ మెక్కడ ? యుద్ధమున రాపిడి యెక్కడ? మంత్రములో మంచి 
మాట లెక గడ వయసు మళ్ళిన “నీమ్మ డెక్కు_డ? ఈతడు బుద్ధిహీనుడు; కాలము 

మూడినవాడు. 

ఏకాక్రీ స్పర్థతే నిత్యం సర్వేణ జగతా సహ, 

న చాన్యం పురుషం కజ్బో న్మన్యతే మోఘదర్శనః. 25 

ఒంటివాడగు నీతడు మొత్తము జగత్తుతో పోటీపడుచుండును. చెడిన 

చూపుగల యితనికి మరియొక డెవ్వడు మగవాడుగా తోచడు. 

81, ద్వైదమ్ - భేదము _ ఒకరి కొకడు పగ వారగుట. గ 
24. యుద్ధవిషయమున వృద్దుడు, ఆలోచన విషయమున మూర్జుడు, శ కి 

హీనుడు కనుక బుద్ధిహినుడు' అగు ఫీమ్మడు అయోగ్యు డని కర్లుని: 

తాత్సర్యము, 
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[శోతవ్యం ఖలు వృద్దానా మితి శాస్త్రనిదర్శనమ్, 

న త్వేవ హ్యతివృద్ధానాం పున ర్బాలాహి తే మతాః, 26 

"పెద్దలమాట వినదగునని శా స్త్రమర్యాద. కొని మిక్కిలి వృద్ధుల మాట 

విననే రాదు. ఏలయన వారు బాలురనియే లోకము భావన, 

అహ మేకో హనిష్యామి పాణివానా మనీకినీమ్, 

సుయుదే రాజశారూల యశో భీష్మం గమిష్యతి. 27 
థె టి 

పాండవసేన నంతటిని నేనొక్కడనే సరియగు యుద్ధమున రూపుమాపు 

దును. కాని కీర్తి యీ భీష్మనకు దక్కును. 

కృత సేనా నావతి స్వేష త్యయా థీష్మో నరాధిప, 

సేనాపతౌ యశో గనా న తు యోధాన్ కోథజ్బాన. 28 

రాజా! నీ వీ ఖీమ్మని సేనాపతిని చేసితివి. కీర్తి సేనావతికే దక్కును 

కాని యోధుల శెన్నటికిని దక్కదు. 

నాహం జీవతి గాజేయే యోత్స్యే రాజన్ కథబ్బన, 

హతే భీష్మే తు యోద్దా౬స్మి సరై రేవ మహారథై ౪. 29 

ఈ భీమ్మడు [బదికియండగా నేను యుద్ధమాడను. ఈతడు చచ్చిన 
వెనుక మహారథు లందరితో పోరుదును, 

భీష్మ ఉవాచ - భీమ్మ డిట్టు పలికెను. 

సముద్యతో౭.యం భారో మే సుమహాిన్ సాగరోపమః, 

WOW జ ధార్తరాష్ట్రస్య సజ్జాామె వర్షపూగాభిచి న్లితః, 80 

దుర్యోధనుని యుద్దమునకు సంబంధించి సెక్కేండ్లు చక్కగా ఆలోచిత 
థి య 

మెన గొప్ప బరువు, పెనుసము[ద మంతటిది, నా నెత్తి కెత్తబడినది. 

26. మిక్కిలిగా వయసు మళ్ళినవారు బాలురవంటివారే అని నా అభిప్రాయము. 
రః ఫీష్మ డట్టివాడని కర్ణుని అత్సర్యము, 

28. చంపువాడవు సవ్ర రాగా యశము ఫీమ్మన Kk దక్కు.నన్న (వశ్నకు 

ఫాలీ yn" 
సై. గ ర (1 11 

సమాధి నముగ తః శ తము చెప్పుచున్నారు 
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తసి న్నభ్యాగతే కాలే (పత పే లోమహర శే 
a 

మిథో భేదో న మే కార్య సేన జీవసి సూతజ. 81 

దాని కనువగు కాలము కాలిపోవుచు, ఒడలు గగుర్చొడుచునట్టు వచ్చి 

పడినది. ఇప్పుడు నేను ఒకరి కొకరికి వగ కూర్చరాదు. ఓరీ సూతపు[తా ! ఆ 
కారణమున (బ్రదికి సోయితి వి, 

న హ్యస్య త్వద్య వికమ్య స్థ సవిరోఒపి శిశో స్తవ, 

యుద్ధ శద్ధా మహం ఛిన్చ్యాం 'కీవితస్య చ సూతజ, లివి 

ముదుసలినైనను నేనిప్పుడు వి్యక్రమించి పిల్లవాడవగు నీ యుద్ధాభిమాన 
మును, సీ [బదుకును ముక్కలు చేయ గలను. కొని చేయరాదు కనుక చేయ 
కున్నాను. 

జామదగ్న్యేన రామేణ మహాస్తాంణి విముజ్బుతా, 

నమే వ్యథా కృతా కాచి త్వం తు మే కిం కరిష్యసి. 88 

జమదగ్ని కొడుకు పరశురాముడు మహాస్త్రములు గ.ప్పించినప్పుడే నాకు 

చీమ కుట్టినట్టును లేదు. ఇక నీవు నన్నేమి చేయగలవు: 
కామం నై తత్ (పశంస ని సనః స్వబలసం సవమ్, 

వక్ష్యామి తు త్వాం సంతప్రో నిహీన కులపొంసన. 94 

సజ్జనులు తమ బలమును తాము పొగడుకొనుటను వొత్తుగా మెచ్చరు, 

కాని నీచుడా! కులపాంసనా। ఒడలు మండిపోవుచున్న నేను. నా సంగతి ఎట్టిదో 
సీకు చెపె ప్పెదను. 

సమేతం పార్థివం క్షతం కాశిరాజస్యయంవరే, 

నిర్దితె $కరథేనై వ యాః కన్యా సరసా హృతాః, 8b 

కొశిరా జేర్పరచిన స్వయంవ రమందు నేలపైగల రాజు అందరు ఒక్క 

పెట్టున నాపైకి రాగా ఒక్క. రథముతో వారిని గెలిచి యా కన్యకలను వడిగా 

హరించి తెచ్చితిని, 

లిపి ని యుద్ధాభిమానమును, నీ (బదుకును ముదుసలినైన నేను ఇప్పుడే 
విక్రమించి ముక్కలు చేయగలను. కాని ఇచటి సేన దిక్కులేక ముక్క-లె 
పోవునను భయముతో చేయలేకున్నాను_ అని భావము, 
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ఈద్భ శానాం సహస్రాణి విశిష్టానా మథో పునః, 

మయె కేన నిరసాని ససెన్యాని రణాజిరే, 8G 

ఇట్టివారిని, ఇంకను గొప్పవారిని వేలకొలదిగా నే నొక్కడనే రణ 

రంగమున పార! దోలితిని. 

త్వాం [పావ్య వై రపురుషం కురూణా మనయో మహాన్, 

ఉపస్థితో వినాశాయ యతస్వ పురుషో భవ. వ్ర 

పగయే (బతుకుగా గల నిన్ను పొందిన యీ కౌరవులకు గొప్ప కీడు 

మూడినది. ఇది సర్వనాళశనమునకే వచ్చి పడినది. అమునను [పయత్నింపుము, 

మగవాడవు కమ్ము. . 

యుద్ధ్యస్వ సమరే పార్థం యేన విస్పర్థగు సే సహా, 

ద్రశ్యామి త్వాం వినిర్ము క మస్మా ద్యుద్ధాత్ సు సుదుర్మతే, 88 

ఓరీ దుష్టబుద్ధీ రణరంగ మున అర్జునునితో షోటివడుచుందువు గదా! 

ఈ యుద్ధమున బదికి బయటపడినచో నిన్ను చూచెదను, 

తమువాచ తతో రాజా ధా ర్రరాష్ట్రః (వతావవాన్, 

మాం సమీక్షస్వ గాజ్లేయ కార్యం హి మహ దుద్యతమ్. శిరి 

అంత ధృతరాష్ట్రుని కుమారుడు (_పతాపవంతుడగు రా జాతనితో నిట్ట 
నెను. గంగానందనా! నన్ను పరికింపుము, ముందు దొడ్డకార్యము కలదు. 

చిన్యతా మిద మేకాగం మమ నిఃశేయసం వరమ్, 

ఉభావపి భవనొ మే మహత్ కర్మ కరిష్యతః, 40 

మీరు నా మేలే చెదరని దృష్టితో అలో చింపవలయును. మీ రిరువురు 

నాదయిన దొడ్డపనిని చేయనున్నారు. 

ఈ (పక రణమున చెప్పిన రథాదిపరిగ ణనయందలి రాత్పర్య మేమనగా- 

భీష్మ (దోణులు సమర్థులయ్యును పాండవులను చంవరు. కర్ణుడును 

కుంతికి వరమిచ్చుట చేత భీమూదులను చంవగలవాడయుు చంపడు, 

అర్జును డతనికి గెలువరానివాడు, ఇట్టు పొండవులకే జయ మగును, 
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భూయశ్చ (శోతు మిచ్చామి పరేషాం రథస త్రమాన్, 

యే చైవాతిరథా స్మత యే చైవ రథయూథపాః =. 41 

పగవారి రథవరులను గూర్చి యింకను వినవలతును, అందు అకిరథు 

లెవ్యరు? రథసముదాయముల నాయకు లెవ్వరు? 

బలాబల మమితాణాం (శోతు మిచ్చామి కౌరవ, 

ప్రభాతాయాం రజన్యాం వై ఇదం యుద్ధం భవిష్యతి. 42 

శత్రువుల బలాబలములను  వినగోరుచున్నాను. _ తెల్లవారినవెంటనే 
యుద్దము కానున్నది. : ' 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యో గవర్వణి రథాతిరథసంఖ్యానపర్వణి 

ఖీష్మకర్ణ సంవాదే అష్టషష్ద్య ధికళతత మోఒధ్యాయః,. 

.-, ఇది శ్రీ మహాభారతము ఉద్యోగవర్యమున రథాతిరథసంఖ్యాన 
వర్వమున భీష్మకర్ష సంవాదము గల నూటయరువది యెనిమిదవ 



ఊంనస ప్రత్యధికశతతమోఒధ్యాయః, 

నూటయరువది తొమ్మిదవ అధ్యాయము. 

పాణివదలీయ రథ్యాదీనాం, తేషాం మహ తస్య చ వర్గనమ్. 

పొండవపక్షములోని రథికులయు,వారి మహ త్త్యముయొక్క్యయు వ ర్హనము. 

భీష్మ ఉవాచ _ ఖీష్మ డిటు పలికెను. 
స్య 

ఏతే రథా సవాఖ్యాతా సథై వాతీరథా నృప, 

యే చావ్యరంథా రాజన్ పాణవానా మతః ళ్భోణు, 1 
0 ట్ 

రాజా! ఈ రథులను, జఅలిరథులను, అర్ధ రథులను సీకు చెప్పితిని, ఇక 

పాండవుల వారినిగూర్చి వినుము. 

యది కౌతూహలం తేఒద్య పాభ్లివానాం బలే నృప, 

_ రథసంఖ్యాం శృణుష్వ త్వం సహైభి ర్వసుధాధిపెః. బి 

సీకు వినవలయునని యుత్కంఠ యున్నచో పొండవులకు సంబంధించిన 

రథుల లెక్కను చెప్పెదను. ఈ రాజులతో కూడి వినుము. 

స్యయం రాజా రథోదారః పాణవః కు నినన్గనః, 

అగ్నివత్ సమరే తాత చరిష్యతి న సంశయః. ప్రీ 

పాండుకుమారుడు, రుంతీతనయుడు ధర్మరాణ స్వయముగా రథులలో 
గొప్పవాడు. యుద్ధమున అగ్నివలె చెలరేగును. సంశయము లేదు, 

ఖీమసేనసు రాజేన రథో౬ష్టగుణసంమితః, 

న తస్యా సి సమో యుద్దే గదయా సాయకై రపి. A 

రాజేం[దా! ఇక ఫీమసేనుగన్ననో ఎనిమిది మంది రథులపెట్టు. గదతో 

గాని బాణములతో గాని యుద్ధమున నాతనికి సొటియే లేరు, 

314345 (1) 
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నాగాయుతబలో మానీ తేజసా న చ మానుషః. 

ఆతడు పదివేల యేనుగు బలము గలవాడు. అభిమానము గలవాడు, 

తేజస్సు చూచినచో మనుష్యజాతియే కాదనిపించును. 

మా(్రీపుత్రా చ రథినౌ ద్వావేవ పురువర్షభా, ర్ 

అశ్వినావివ రూపేణ తేజసా చ సమన్వితౌ, 

మాద్రికొడుకు లిరువురు రథులు. పురుష (శేష్టులు. రూపమున అశ్వినుల 

వంటివారు. గొప్పతేజస్సు కలవారు. (0 

ఏతే చమూ ముపగతాః స్మర నః కేశ ము తమమ్, 8: 

రు|దవత్ ద్రచరిష్య ని తత్ర మే నాస్తి సంశయః. 

పీరు సేనలో చొరబడి తమపడిన పొట్టు తలచుకొని రు(ద్రులవలె చెలరేగు 

దురు, ఇందు సంశయము నా కేమాత్రము లేదు. 

సర్వ ఏవ మహాత్మానః శాల సమా ఇవోద్గతాః, 7. 

(పాదే శేనాధికాః పుంభి రన సే చ |ప్రమాణతః. 

వారందరు మహాత్ములు. పొడుచుకొని వచ్చిన సాల స్తంభములవ్వంటి 

వారు, ఏ ఇతరపురుమలకంటెను కొలతలో గూడ జేనెడు ఎక్కువవారు. 

సింహసంహననాః సర్వే పాబ్దుప్పుతా మహాబలాః, 8 

చరిత బహ్మ చర్యాళ్చ సర్వే తాత తపస్వినః. 

ఆ పొండుపుతు లందరు సింహముల వంటి దేహము కలవారు. (బహ్మ 

చర్యమును పాటించువారు. నాయనా! వారందరు తవస్వులు, 

హీమనః పురుషవ్యాఘా వ్యా(ఘా ఇవ బలోత్క_టాః. 9 

పాడుపనులకు సిగ్గుపడువారు, పురుష | శేష్ణులు, పెద్దపులులవలె పిక్క-టిల్లిన 

బఅఎము గలవారు, 

8. ప్రాదేశేన - చూపుడు[వేలు బొటన్మవేలు చాచిన మేరతో సింహసంహ 

ననాః _- సింహము దేహము వంటి దేహము కలవారు; సంహనన మనగా 

దేవాము; 
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1: జవే (హహా సంమర్జే సర ఏవాతిమానుషాః, 

సరె రితా మహీపాలా దిగ్గయే భరతర్షభ, 10 

. వేగము, వోటు, రాపిడి ఆనువాని విషయమున వారు మనుమ్యలలెక 

మించినవారు. భూమిలో గల రాజు అందరు డిగ్విజయకాలమున వీరి కోడిన 

వారే కదా! 

౧ న చైషాం పురుషాః కేచి దాయుధాని గదాః శరాన్, 

విషహని సదా కరు మధిజ్యాన్యపి కౌరవ, 11 

ద వీరి యాయఘుధదముంను, గచలను, బాణములను ఏ పురుమలును సహింప 

ప జాలరు. వానిని ప్రయోగమునరు సిద్ద 

ఉద్యతా వా గదా గుర్వీః శరా వ్నేప్తు మాహవెే, 

జవే అత్యస్య హ రణే భోజ్య పాంసువికర్ణణే, కతి 

బాలతె రపి భవన సైః సర్వ ఏవ విశేషితః 

పెద్ద గదలను ఎత్తి వెచుట, యుద్ధమున బాణములను విసరుట, 

వేగముగా పోవుట, గురిని కొట్టుట, ఆయువుపట్టుఐను పీగించుట, దుమ్మునందు 

బడవైచి లాగుట అను పనులయందును వారు వసివాం[డుగా నున్నపుడే మిమ్ము 

మీరియున్నారు. 

ఏతత్ సైన్యం సమాసాద్య సర్వ ఏవ బలోత్కటాః, 18 

విధ్వంసయిష్యని రణీ మా స్మ త్రెః సహ సజ్జమః, 

ఇప్పుడీ సైన్యమును చరిశీరి పిష్కటిల్లిన బలముగల వారందరు (| సర్వ 

నాశనము చేయుదురు. వారితో పోరు వలదు. 

12. _ ఊద్యుతామ్ - ఉద్గచ్చతామ్ - విసరుచున్నవారి యొక్క. “ఉద్యున్తుమ్' 

అనియు పాఠాంతరము-ఏిసరుటరు అని అర్థము. భోజ్యే _ కౌటిల్యము 

నందు = ఇనట కౌటిల్య మనగా ఆయువుపట్టులందు బాధ కల్గించుట, 

భుజ కౌటిల్యే-అను ధాతువు రూపము, హైంసువిక ర్ష - దుమ్మునందు 

' పడవైచి గుంజుటయందు, ముష్టియుద్ధమున నేలపై సడ లాగుషటయందు 

అసి భావము, 
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ఏకై కళ సే సంమర్షే హన్యుః సర్వాన్ మహీక్షితః, 14 

[ప్రత్యక్షం తవ రాజేన) రాజసూయే యధథా౭.భవత్. 

వారు ఒక్కరొక్కారు కయ్యమున రాజుల నందరను చంవగలరు. 

రాజేం దా! రాజసూయయాగ సంద రృమున నేమి జరిగెనో నీకు (పత్యక్షమే 

కదా! 

(దౌపద్యాశ్చ పరిక్షేశం ద్యూతే చ న వరుషా గిరః, 15 

తే స్మరన శ్చ సజ్షాామే చరిష్యన్ని చ రుదవత్. 

(దౌవది పడిన పాటు, జూదమునాడు మీరు కూసిన కారుకూతలు తలచు 

కొనుచు వారు రుదులవలె పోరున చెలరేగుదురు, 

లోహితాటో గుడాకేశో నారాయణసహాయవాన్, 16 

ఉభయోః సేనయో ర్వీరో రథో నా స్తీతి తాదృశః. 

ఎరుపెక్కిన కనులు గలిగి, నారాయణుడు తోడై వచ్చు అర్జునునికి సాటి 

వచ్చు వీరరథికుడు రెండు సేశలలో లేడు. 

న హి దేవేషు వా పూర్వం మను ష్యేషూరగేషు వా, 17 

రాక్షసే వ్వథ యక్షేషు నరేమ కుత ఏవ తు 

దేవతలయందు గాని మునువటి మహావీరులగు మనుమ్యలయందు గాని 

నాగులయందు' గాని రాక్షసులయందు గాని యమలయందు గాని అతనికి దీమైన 

వారు లేరు. ఇక నరుల సంగతి చెవ్పనేల? 

భూతోఒథవా భవిష్యో వా రథః కశ్చిన్మయా శ్రుతః. 18 

అట్టి రథికవరుడు మునువవివానిని, ముందు రాగలవానిని నేను విన 

లేదు. 

యుకో మహారాజ రథః పార్ధస్య ధీమతః, 
ui 

సుర శ్చ సంయనా యోద్దా చైవ ధనజ్షయః, 19 

మహారాజా ! దొడ్డ బుద్ధి గల అర్జునుని రథము సిద్ధమై యున్నది. దొనికి 
జ్యా 

సారథి సుదేవుడు, రథి ధనంజయుడు. 
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గాజ్జీవం చ ధను ర్థివ్యం తే చాశ్వా వాతరంహసః, 

అభేద్యం కవచం దివ్య మక్షయ్యా చ మహేషరీ. 20 
విల్లు దివ్యమైన గాండీవము. గుజ్బములు వాయువేగము గలవి. కవచము 

పగులగొట్టరానిది; దివ్యము, అంబులపొదులు తరుగువోనివి, 

అస్త్ర గామళ్చ మా హేన్లోం రౌాద్రః కౌబేర ఏవ చ, 

యామ్యశ్చ వారుణశ్చైవ గదా శ్చోోగ్యపదర్శనాః, 21 

అస్రముల సముదాయ మన్ననో - మాహేం[దము, రౌ(ద్రము, కౌబే 
రము, యామ్యము, వారుణము అనునవి, అప్లే చూచుటకే వెరపుగొలుపు గద 

అను గలవు, 

వ (జాదీని చ ముఖ్యాని నానా వహరణాని చ. 

మరియు వ[జములు మొదలగు అనేకవిధములగు ఆయుధములు వారికి 

కలవు. 

దానవానాం సహస్రాణి హిరణ్యపురవాసినామ్, ౧ 22 

హతా న్యేకరథేనాజొ క సస్య సదృశో రథః. 

ఆతడు ఒక్క రథముతో హిరణ్యపురవాసులగు రక్కాసులను వేల 

కొలదిగా యుద్ధమున పరిమార్చిను. ఆతనితో సాటి రాగల రథు డెవ్వడు 7 

ఏష హన్యాద్ధి సంరంభీ బలవాన్ సత్యవిక్రమః, 28 

తవ సేనాం మహాబాహుః స్వాం చైవ పరిపాలయన్. 

గొప్ప బలము, నిజమైన పరాక్రమము గల ఆ అర్జునుడు చెలరేగి తన 
"సేనను కాపాడుకొనుచు నీ సేనను రూపుమాపును. 

అహం చైనం (పత్యుదియా మాచార్యో వా ధనజ్ఞ'యమ్, 24 

న తృతీయో౭సి రాజేన) సేనయో రుభయోరపి, 

య ఏనం శరవర్షాణి వర్షనన్త ముదియా |దథీ. విక్ర 

రశ, (పత్యుదియామ్ ఆ యుద్ధమున ఎదురుగా నిలువగలను, 
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నేనో, ఆచార్యుడు [దోణుడో యీ ధనంజయుని ఎదుర్కొానవలయును, 

బాణముల వర్గము (గుమ్మ రించు ఆ అర్జును నెదురొను మూడవ రధికుడు 

రెండుసేనలలో లేడు, 

జీమూత ఇవ ఘర్మా నే మహావాతసమీరిత, 
సమాయు కస్సు కౌ నేయో వాసుదేవసహాయవాన్, 
తరుణశ్చ కృతీ చై చెవ జీర్ణా వావా ముభావపి. 26 

వర్షర్తువున సెనుగాలికి విజృంభించిన మేఘమువలె కుంతికొడుకు వాసు 
దేవుడు కోడుకాగా సిద్ధమెయున్నాడు. ఆతడు మంచివయసులో ఉన్నాడు, 

విద్యలో ఆరితేరియన్నాడు. మే మిరువురము చిక్కి. శల్యమై యున్నవారము, 

వైశమ్వాయన ఉవాచ _ వై శంపాయను డిట్టు చెపె ప్పెను. 

ఏత చ్చుత్యా తు లీవ్మస్య రాజ్ఞాం దధ్యంసిలే తదా, 

కాజ్బానాజ్లదినః పీనా భుజా శ్చన్షనరూషితాః, 27 

మనోభిః సహ సంవేగై సంస్కృత్య చ పురాతనమ్, 

సామర్థ్యం పాజ్దవేయానాం యథా |ప్రత్యక్షదర్శనాత్, 28 

' భీష్మ డాడిన యీ పలుకులు విన్న రాజులకు పాండుకుమారుల మునుపటి 
పరాక్రమము గుర్తుకు వచ్చినది. అది యిప్పుడు (పత్యక్షముగా చూచుచున్నారో 

యన్నట్టు నిలువని హృదయములతో ఉన్న వారల బంగారు ఆభరణములు 

కలవియు, బలిసినవియు, గందపు పూతలు గలవియు నగు భుజములు | వేలాడి 

పోవజొచ్చినవి, 

ఇతి శ్రీమహాభ్రారతే ఉద్యోగపర్వణి రథాతిరథసంభ్యానపర్వణి 

పాణ్ణవర థా తిరథసంఖ్యాయాం ఊనస పత్యధికశ తత మో ఒధ్యాయః. 

ఇది శ్రీ మహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున రథాతిరభసంఖ్యానపర్యమున 
పాండవుల రథాతిరథులను నిరూపించుట గల 

నూటయరువదితొమ్మిదవ అధ్యాయము. 

నన 0 Oa 

27, దధ్యంసిరే - (చీలిపోయి నవి, 
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నూట డెబ్బదియవ అధ్యాయము 

పొజ్బవదలీయ రథిమహార థినాం వర్ణనం, విరాట |దుపదయోః పశంసనం చ" 

పొండవులవై పున గల రథిమహారథులను వర్ణించుట, 

విరాట్టదుపదుఅను |ప్రశంసించుట. 

భీష్మ ఉవాచ - భీష్ముడు పలికెను. 

దౌవదేయా మహారాజ సర్వే పజ్బు మహారథాః, 

వైరాటి రుతర శ్చెవ రథోదారో మతో మమ. 1 

_ మహారాజా! (ద్రౌపది కొడుకు లైదుగురును మహారథులు. విరాటుని 
కొడుకు ఉత్తరుడు రథిక శేషుడు. 

అభిమన్యు ర్మహాబాహూ రథయూథపయూథవః, 

సమః పార్థేన సమరే వాసుదేవేన చారిహో. వి 

శ|తుసంహారకుడు మహాబాహువు నగు అభిమన్యుడు అనేక రథుల 
సముదాయమునకు నాయకుడు. యుద్ధమున అర్జునునకు వాసుచేవునకు దీచెైన 

వాడు, 

లబ్దాస్త్ర శ్చితయోథీ చ మనస్వీ చ దృఢ|వతః, 

సంస్మరన్ వై పరిక్షైశం స్వపితు ర్వి కమిష్యతి. ఫీ. 

ఆక డెన్నో యస్త్రములను సాధించెను. చ్మితచ్నితముగా పోరును. మాన 

ధనుడు, చెదరని దిశ కలవాడు. తన తండి పడిన పాటును స్మరించుచు చెల 

రేగును. 

సాత్యకి ర్మాధవః హరో రథయూథవయూథవః, 
ఏష వృష్టి పఏీరాణా మమర్షి జితసాధ్యసః, 4 
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మధువంశమువాడు శూరుడు నగు సాత్యకి మహారథుడు, ఈతడు వృష్టి 
వంశ మువారిలో మిక్కిలి [కోధము కలవాడు. భయ మన్నది యెరుగ నివాడు, 

ఉతమౌజా సథా రాజన్ రథోదారో మతో మమ, 

యుధామన్యుశ్చ విక్రానో రథోదారో మతో మమ. ర్ 
రాజా! ఉ త్రమౌజుడు, పరాకమవంతు డగు యుధామన్యువు నొ లెక్కలో 

రథులలో (శేష్ణలు. . 

ఏతేషాం బహుసాహృసా రథా నాగా హయా సథా, 

యోత్స్య నే తే తనూం స్యక్యా కు న్రీపుత పియేపృయా. 6 

వీరికి పెక్కు.వేల రథములు, ఏనుగులు, గుజ్జములు కలవు. వాని వీర 
భటు లందరు (పాణములకు తెగించి కుంతికొడుకునకు (ప్రియము కూర్చుట్టకై 

యుద్దమాడుదురు. 

పాణ్జవైః సహ రాజేన) తవ సేనాసు భారత, 
ఆగ్నిమారుతవ (దాజ న్నాహ్యయ నః పరస్పర మ్, 7 

రాజేం[దా! వారందరు పాండవులతోపాటు నీ సేనల'పె బడుటకై అగ్ని 

వలె, వాయువువలె విజృంభఖించుచు ఒకరి నొకరు పిలిచికొనుచున్నారు, 

అజేయా సమరే వృద్ధా విరాటదుపదౌ తథా, 

మహారథౌ మహావీరౌళ మతౌ మే పురుషర్షభౌ. 8 

వృద్ధులగు విరాట[దుపదులు యుద్ధమున గెలువరానివారు, పురుష గ్రేష్టులు, 

గొప్ప గుండెదిటవు గలవారు. వారు మహారథులని నేను సంభావింతును, 

వయోవృద్ధా వపి హి తౌ క్షత్రధర్మవరాయణా ౨. 
యతిషేతే పరం శక్యా స సితౌ వీరగతే వథి. లి 

వారు వయసుచేత వృద్దులెనను క్ష(తియథర్మమునందు గట్టి పట్టుదల 

గలవారు కావున వీరులు పోవు దారిలో గట్టిగా నిలబడి గో కియ ంతయు ధారపోసి 

(పాండవుల జయమునతై) (పయత్నింతురు. 

సంబన్గ కేన రాజేన తౌతు వీర్యబలాన్యయాత్, | 
ఆర్యవృత్తా మహేష్వాసౌ స్నేహవీర్యసితా వుభౌ. 10 

9, _వీరగతే . వీరు లనుసరించెడు. 

10, సితౌ. కట్టివేయబడినవారు, 
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'పెగా వారికి పాండవులతో చుట్టరికము కలదు. వీర్యము, బలము, గొప్ప 

వంశమున పుట్టుకయు కలవారు, ఆర్య[వవృత్తి కలవారు. మహాధానుష్కూలు, 

స్నేహమునకు, “ వీర్యమునకు కట్టుబడీ యుండునారు. 

కారణం ప్రావ్య తు నరాః సర్వ ఏవ మహాభుశజాః, 

శూరా వా కాతరా వా౬పి భవని కురుపుజవ. 11 

కురువరా! లోకమున నరులందరు శూరులై నను భీరువులై నను తగిన 

కార ణమున్నయెడల మహాభుజు లగుదురు. 

వీకాయనగతా వేతా పార్టివౌ దృఢథధన్వినా, 
[పాణాం స్యక్వా పరం. శక్యా ఘట్టితారౌ పరంతప, “18 

శ|తుసంహారకా! గట్టి ధనువులుగల ఈ రాజు లిరువురు మరణమే 

శరణముగా భావించియున్న వారు. కావున (పాణములను వదలియైనను శ క్రి 

నంతను గూడగట్టుకొని శత్రువులను నుగ్గుచేయుదురు. 
పృథగకాహిణీభ్యాం తావుభౌ సంయతి దారుణౌ, _ 

సంబంధిభావం రక్షనౌ మహత్ కర్మ కరిష్యతః. ని 

ఒక్కొక్క అత కాహిణితో వారిరువురు మహాఘోరమగు యుద్ధమున చుట్ట 
' రికమును కాపాడుచు ఘనకార్య మాచరింతురు, 

లోక వీరౌ మహేష్యాసొ త్యకాత్మానౌ చ భారత, 

(ప్రత్యయం పరిరక్షనౌ మహత్ కర్మ కరిష్యతః. కేడీ 

వారిరువురు లోకమున (దసిగ్ధికెక్కి. న పీరులు, గొప్ప ధనువులు గలవారు, 

దేహమునందు వాంఛ లేనివారు. సమ్మకమును వమ్ముచేయక రక్షించువారు. 
కావున మహాకార్యమును నిర్వహింతురు. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి ర థాతిరథసంఖ్యానవర్వణి 
స ప్రత్యధికళశత తమో ౬ధ్యాయః,. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగ పర్యమున రథాతిరథసంఖ్యాన, 

పర్వమున నూటడెబ్బదియవ అధ్యాయము, 

న! జాని 0 ఫా 

12. _ఏకాయనగతా _ ఒకే [తోవలో నున్నవారు, సందర్భము నుబట్టి మరణమే 

శరణముగా గలవారని తాత్పర్యము. 



ఏక స ప్రత్యధికశతత మో ఒధ్యాయః 

నూట డెబ్బదియొకటవ అధ్యాయము 

పాణ్జవపకీయ రథిమహా రథ్యతిరథినాం వర్గన మ్, 

పొండవసేనలోని రథులను మహారథులను అతిరథులను వర్ణించుట. 

. భీష్మ ఉవాచ - భీష్మ డిట్టు పలికెను. 

పజ్బాలరాజస్య సుతో రాజా పరపురజ్షయః, 

శిఖల్జే రథముఖ్యో మే మతః పార్థస్య భారత. ol 

పాంచాలరాజు కొడుకు, శ [తుపురములను గెలు చువాడు శిఖండి ధర్మరాజు 

. పక్షమున రథ శేస్టుడని నా భావన, 

ఏష యోత్స్యతి సజ్షాంమె నాశయన్ పూర్వసంస్థితమ్, 

పరం యశో వ్మిపథయం సవ సేనాసు భారత. ల్లి 

ఈతడు తన పూర్వస్థితిని నాశనము చేయుచు గొప్ప యశమును నీ సేనల 
"యందు వెదజల్లుచు హోరాడును. 

ఏతస్య బహులాః సేనాః పజ్బాలాళ్చ |ప్రభ|[ద్రకాః, 

తేనాసౌ రథవంశేన మహత్ కర్మ కరిష్యతి. . 8 

ఈతనికి పంచాలురు, [వభ[దకులు అను సెక్కు. సేనలు గలవు, ఆ 

రథముల సముదాయముతో ఈతడు ఘోరమైన పోరు గావించును. 

వి, పూర్వసంస్థితమ్ - మునుపటిదగు నస్ర్రీస్వరూపమును; నాశయన్- 

నశింపజేయుచు _ కన్పడకుండ జేయుచు, పౌరుషమును (పదర్శించుచు; 

లేదా పూర్వసంస్థితమ్ - మొగ్గరములలో ముందున్న సైనికుల 

సముదాయమును; నాశయన్ _ నశింపజేయుచు; వ్యూహ ములలో ముందు 

నిలిచిన సైనికులను పార (దోలుచు _ ఆని భావము. 
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(1 మతో మే౭తిరథో రాజన్ [దోణశిష్యో మహారథః. 4 

(దోణుని శిష్యుడు గొప్ప రథము కలవాడు అగు ధృష్టద్యుమ్నుడు వారి 

సేనలన్నింటికి సేనాని. ఆతడు ఆతిరథు డని నా అభిప్రాయము. 

ఏష యోత్స్యతి సం|గామే సూదయన్ వై పరాన్ రణే, 

భగవానివ సం|కుద్ధః పినాకీ యుగసంక్షయే. ర్ 

(పళయకాలమున మహా(క్రోధము గల పినాకధారి యగు శంకర 
భగవానునివలె నీతడు యుద్ధరంగమున సరుల (ప్రాణములు తీయుచు పోరు 

సల్పును. 

ఏతస్య త[దథానీకం కథయ ని రణ|పియాః, 

బహుత్వాత్ సాగర్మవఖ్యం దేవానామివ సంయుగే. 8 

రణ[పియులు ఈతని రథముల సేన దేవతల సేనవలె చాల గొప్పది 
యగుటచే సము ద్రముపంటి దని పేర్కొందురు, 

క్ష|తధర్మా తు రాజిని మతో మేఒర్ధరథో నృప, 

ధృష్టద్యుమ్న స్య తనయో బాల్యా న్నా తికృత్మశమః,. . 7 

ధృష్టద్యుమ్నుని కొడుకు మ గధర్ముడు చిన్ననాటినుండియ ఎక్కువ 

వరిిశమ చేయనివా డగుటచే అర్థర భుడని నాలెక్క 

శిశుపాలసుతో వీర 'శ్చేదిరాజో మహార ధ్ర 

ధృష్ట కేతు ర్మ హేష్వాసః సంబస్టీ “వా హె. 8 

గీకసాలుని కొడుకు చేది దేశపురాజు, వీరు గొప్ప విలుకాడు ధృష్ట 

కేతువు మవోరథుడు. ఆతడు పాండుకుమారుశకు చుట్టము గదా! 

ఏష బేదిపతిః కూరః సహ పులేణ భారత, 

మహారథానాం సుకరం మహత్ కర్మ కరిష్యతి, 9 

శూరుడగు ఈ చేదిరాజు తన కొడుకులతో పాటు మహారథులు. చేయ 

దగు దొడ్డ వసిని సులభముగా చేయును, 
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క్షతధర్మరతో మహ్యం మతః వరపురంజయః, 

క్ష తదేవస్తు రాజేన్లి పాణివేషు రథో తమః. 10: 

క్షత్రియధర్మమునందు (పీతి గలవాడు, శ్యతుపురములను గెలిచినవాడు 

నగు క్ష త్రదేవుడు పాండవవక్షమున రథో త్తముడు. 
జయ న శ్చామితొజాశ్చ సత్యజిచ్చ మహారథః, 

మహారథా మహాత్మానః సర్వే పాళ్చాలస త్రమాః, 11 

యోత్స్య'న్తే సమరే తాత సంరబ్దా ఇవ కుద్దురాః. 

పాంచాలవీరులగు జయంతుడు, అమితౌజుడు, సత్యజిత్తు, మహారభుడు 

అనువారు మహారథులు, మహాత్ములు, యుద్ధమున చెలరేగిన ఏనుగులవలె పోరు 

దురు. 

ఆజో భోజశ్చ విక్రానొ పాండవార్థే మహారథోౌ, 12 

యోత్స్యేతే బలినా శూరొ పరం శక్యా కయిష్యతః, 

అజుడు, భోజుడు అనువారు గొప్ప పరాక్రమము కలవారు. పాండ వపష 

మున మహారథులు, గొప్ప బలము, శౌర్యము కలిగి శ్రి నంతటిని వినియో 
గించి తమ సామర్థ్యము చూపుదురు, 

శీఘాస్తా) శ్చిితయోద్ధారః కృతినో దృఢవికమాః, ' 18 

కేకయాః వజ్బ రాజేన) భాతరో దృఢవ్మిక్రమాః, 
సర్వే చైవ రథోదారాః సర్వే లోహితకధ్యజాః. 14 

కేకయదేశపు సోదరు లై దుగురు ఆస్త్రముల ఒడుపు గలవారు. అరితేరిన 

వారు, చెదరని పర్మాకమము కలవారు. _ చితచి[త్రపద్ధతులతో. పోరువారు. 

అందరు రథ శ్రేషులు. అందరు కెంపుల ధ్వజములు కొలవారు. 

కాశికః సుకుమారశ్చ నీలో యశ్చావరో నృప, 
సూర్యద త్రశ్చ శజశ్స మదిరాశ్యశ్చ నామతః, 16 

నో క్షి 
సర్వ ఏవ రథోదారాః సర్వే చాహవలక్షణాః, 

సర్వాస్త్రవిదుషః సర్వే మహాత్మానో మతా మమ. 16 

శల. కయిష్యతః - సామర్థ్యమును చూపుదురు. ఈ “క్ని” ధాతువు ఐశ్వర్యార్థ 
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సుకుమారుడై న కాశికుడు, నీలుడు, సూ ర్యదత్తుడు, శంఖుడు, మదిరా 

శ్వుడు _ అను నీ అయిదుగురు రథ (శ్రేష్టులు, ఆంద రు యుద్ధముల లక్షణములు 

నిండుగా గలవారు, అస్త్రము లన్నింట “అరితేరినవారు. మహాత్ములు. 

వార్థ వ్నేమి ర్మహారాజ మతో, మమ మహారథః, 

చిత్రాయధళ్ళ్చ నృపతి ర్మతో మే రథస తమః, 17 

మహారాజా! వార్ట త్నేమి మహారథు డని నా అభ్మిపాయము, ఆపే చితా 

యుధు డను రాజును రోథ శ్రేష్టుడు. 

సహి సం[గ్రామళో ఫీ చ భక్షశ్చాపి కిరీటినః. 

ఆ చితాయధుడు యుద్ధమున కోభిల్జుచుండును. కిరీటికి భక్తుడు, 
చేకితానః సత్యధృతిః పాణ్లవానాం మహారథా, 

ద్వా ఏమౌ పురుషవ్యాాఘొ రథోదారౌ మతా మమ. 18 

చేకితానుడు, సత్యధృతి ఆను సీ యిరువురు పురుష (శేష్టలు పాండవుల 

మహారథులని నా భావన. 

వ్యా[ఘద తశ్చ రాజేన్ష) చన్ద్ర సేనశ్చ భారత, 
మతౌ మమ రథ్లోదారౌ పాణివానాం న సంశయః, 19 

వ్యా ఘదత్తుడు, చంద్రసేనుడు అను రాజులు పొండవుల పక్షమున రథ 

(శేష్టలు, సంశయింప నక్క_రలేదు. 

సేనావిన్గుశ్చ రాజేన్లి కోధహనా చ నామతః, 

యః సమో వాసుదేవేన ఖీమసేనేన వా విభో. 20 

రాజేం[దా! సేనాబిందు డనువాడు, ఆతనికి |కోధహన్త ఆనియు పేరు. 

వాసుదేవునకో భీమసేనునకో సాటియెనవాడు. 

స యోత్స్యతి హి విక్రమ్య సమరే తవ సైనికై 8, 
మాం చ (ద్రోణం కృపం చైవ యథా సంమన్యతే భవాన్, 21 

తథాస సమరక్లాఘీ మన్తవ్యో రథస తమః, 

ఆ సేనావిందుడు నీ సైనికులతో విజృంభించి పోరును. నీవు నన్ను, 
[దోణుని, కృపుని ఎట్లు మన్న నతో చూతువో అటు చూడదగిన రథ శేషుడు. 

(ag) (ae (] 

సమరమును కొనియాడు వీరుడు. 

16. “విద్యాంసః అనుదానికి “ఏిదుషః' అనునవి ఆర్ష (పయోగము, 
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కాశ్యః పరమశీ ఘాస్త్రః శాఘనీయో నరో తమః, , లలి 

రథ ఏకగుణో మహ్యం జై బేయః పరపురక్షయః. | 

కాశిరాజు మంచివడిగల అస్త్రములు గలవాడు, కొనియాడదగినవాడు, 

నరులలో ఊత్తముడు. పగవారి పురములు గెలిచినవాడు. ఆతడు ఒక రథుడు, 

అయం చ యుధి వికానో మ నవ్యోఒష్టగుణో రథః, బ్ర 

సత్యజిత్ సమరశ్టాఘీ దుపదస్యాత్మజో యువా, 

(చుపదుని కుమారుడు, యువకుడు, యుద్ధమన్నచో మురిసిపోవువాడు, 

పరాక్రమవంతుడు అగు సత్యజిత్తు ఎనిమిదిమంది రథులకు దీటైనవాడు. 

గతః సోఒతిరథత్వం హి ధృష్టద్యుమ్నేన సంమితః, 24 
పాబ్బవానాం యశస్కామః పరం కర్మ కరిష్యతి. 

ధృష్టద్యుమ్ను నకు సాటివచ్చు సీత్రడు అతిరథవ్యవహారము పొందిన 

వాడు, పాండవులకు క్రీర్తి కోరువాడై మహాకార్యము లాచరించును. 

అనుర కళ్చ కూరశ్చ రథోఒజయ మవరో మహాన్, ల ' 
పాణ్ధ్యరాజో మహావీర్యః పాణ్బవానాం ధురన్గరః, 

" ధృఢధన్యా మహేష్యాసః పాణ్బవానాం మహారథః. 2G 

మరియొక మహాహరుడు, గొప్పళ క్రి కలవాడు, పాండ్యరాజు, పొండ వుల 

దారిలో మహారథుడు. గట్టిది దొడ్డది యగు విల్దు కలవాడు, పాండవులపె మిక్కి లి 

యనురాగము గలవాడు. 

(్రేజిమాన్ కౌరవ శ్రేష్ట వసుదానళ్చ పార్థివః, 
ఉభా వేతా వతిరథా మతౌ పరప్పరజ్జుయా. oa 

కౌరవరాజా! [శేణిమంతుడు, వసుదానుడు అను రాజు లిద్దరు శత్రువు 

లను గెలిచినవారు. ఈ యిరువురు అతిరథుచు. 

ఇతి ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి రథా తిర థసంఖ్యా నపర్వణి 

ఏకస  పత్యధికశ తత మో2_ధ్యాయః. 

ఇది శ్రీ మహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున రధాతిరథ సంభఖ్యానపర్యమున 

నూటడెబ్బదియొకటవ అధ్యాయము. 

on 2 ట్స్ ౦0 టె టానాలాతో 
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నూట డెబ్బది రెండవ అధ్యాయము, 

పాజ్ఞవదళీయాతిరథనో వర్ణయలా భీష్మేణ శిఖణినః పాొజ్లవానొం 
చ వధం న కరిష్యామీతి నిశృయస్య [పకాశనమ్. 

పాండవపతమునందలి అతిరథులను వర్షించుచు ఫీష్ముడు శిఖండిని, 
పాండవులను చంపనను నిశ్చయమును వెల్లడి చేయుట, 

భీష్మ ఉవాచ - ఖీమ్మ డిట్టు పలికెను. 

రోచమానో మహారాజ పాణ్జవానాం మహారథః, 

" యోత్స్యలేఒమరవ త్సంఖ్యే పర సైన్యేష భారత. 1 

' మహారాజా! రోచమానుడు పాండవుల వైపు మహారథుడు. ళ(తుసేనలపై 
దేవజాతివానివలె విజృంభించి యుద్ధము చేయును, 

పురుజిత్ కు నిభో జశ్చ మహేష్వాసో మహాబలః, 

మాతులో భీమసేనస్య స చ మేఒతిరథో మతః. 2 

కుంఠతిభో జరాజు పురుజిత్తు గొప్ప విలుకాడు. మహాబలుడు. భీమసేనుని 

మేనమామ. అత డతిరథు డని నా అభిప్రాయము. 

ఏష వీరో మహేష్వాసః కృతీ చ నిపుణశ్చ హ, 

చిత్రయోధీ చ శ క్రశ్చ మతో మే రథపుబ్లవః. 9 
మహాధనుర్ణరుతగు ఈ వీరుడు యుద్ధములో ఆరితేరినవాడు. నేర్పరి, 

చిత్రముగా పోరును. సమర్ధుడు. రథ శేస్టుడని నా అభిప్రాయము, 

స యోత్స్యతి హి వ్మికమ్య మఘవానివ దానవై 8, 

యోధా యే చాస్య విఖ్యాతాః సర్వే యుద్ధవిశారదాః, 4 

2, భీమసేనుని మేనమామ యనుటలో ఆతని [కోధావేళమును వక్కాణించుట 
తాత్సర్యము. లేదా ఫీమసేను నంతటి వాడని చెప్పుటయు తాత్పర్యము 

స్లో 
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అతడు చెలరేగి దానవులతో పోరు దేవేం[దునివలె యుద్ద మొనరించును, 

ఆతని యోధులుకూడ (ప్రసిద్ధులు, యుద్దములలో ఆరి తేరినవారు. 

భాగినేయకృతే వీరః స స కరిష్యతి సజ్లరే, 

సుమహత్ కర్మ పాల్టూనాం స్థితః పియహితే రతః 5 

మేనల్లుం|డకొరకుగా ఆతడు, వార (పియమును హితమును ఆన క్రితో 

కాపాడుచు యుద్దమున మహాకార్య మాచరించును. 

ఖై మసేని ర్మహారాజ హెడిమ్చో రాక్షసే సెశ్వర౩, 

మతో మే బహుమాయావీ రథయూథవయూథ వః. 6 

హిడిందాభీమసేనుల కుమారుడు, రాక్షసరాజు ఘటోత్కచుడు పెక్కు 
మాయలు కలవాడు. అతడు మహారభులకు నుహారథుడు. 

యోత్స్యతే సమరే తాత మాయావీ సమరప్రియః, 
యే చాస్య రాక్షసా వీరాః సచివా వశవ రినః, 7 

యుద్ధమన్నచో పొంగిపోవు ఆ మాయావి యుద్ధమున ఏరవిహారము 

చేయును. మరియు రాక్షసపీరులు, మంతులు ఆతని మాటపై నిలబడి యుద్ధ 

మాడుదురు, 

ఏతే చాన్యే చ బహవో నానాజనవదేశ్యరాః, 

సమేతాః పాణ్దవస్యార్థై వాసుదేవపురోగమాః. B 

వీరును, మరియు చాలమంది జనపదముల (ప్రభువులు వాసుదేవుని 

ముందిడుకొని పాండవులకై కూడియున్నారు. 

ఏతే పాధాన్యతో రాజన్ పాభివస్య మహాత్మనః, 

రథా క్చాతిరథా శైవ యే చాన్యెఒర్థరథా నృృవ. 9 

నేష్యన్ని సమరే సేనాం భీమాం యౌధివ్షిరీం నృప, 

మహే న్లేణేవ వీరేణ పాల్యమానాం కిరీటినా. 10 

రాజా ! |వధానముగా మహాత్ముడగు ధర్మరాజునకు సంబంధించిన 

రథులు, ఆతిరధులు, మహారథులు, అర్థ రథులు పీరు. మహాభయంకర మైన 

యుధిష్టీరుని సేనను, మహేందునివలె వీరుడై న అర్జునుడు కొపాడుచుండగా, వీరు 

నడుప్పదురు. 

తెరహం సమరే వీర మాయావిద్భి రయెషిభిః, 

యోత్స్యామి జయ మాకాంక్ష న్నథవా నిధనం రణే. 11 
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సీరుడా! మాయావులై జయము గోరు వీరితో నేను జయమునో మరణ 

మునో కోరుచు పోరుదును. 

వాసుదేవం చ పార్థం చ చ|క్రగాణివధారిణౌ ॥ 

సన్ధ్యాగతా వివార్మేన్దూ సమేష్య్యే స్త రథోత్రమ మౌ 12 

యే చైవ తే రథోదారాః పాద్దుపతస్య సేసికాః క్రి 

హసెన్యా నహం తాంశ్చ 'పతీయాం రణమూర్థని. 18 

రకమ తాల్సిన వాసుదేవుడు; గాందీవము పట్టిన అర్జునుడు సంధ్యా 

కాలమునంద లి సూర్యచం[దులవలె ఉ త్రమరథముతో కలసివత్తురు, వారిని, 

మరియు పొండుపు[త్రుని రథవరులను, వారి సైనికులతోపాటు రణరంగమున 

నేను ఎదుర్కొందును. 

ఏతే రథాశ్చాతిరథాశ్చ తుభ్యం 

యథా ప్రధానం నృవ కీర్తితా మయా, 

తథా౬పరే యేఒర్ధరథాళ్చ కేచి 

తథైవ తేషామపి కౌరవేన్ష. 14 

కౌరవరాజా! సివారిలో ము ముఖ్యుల్నైన రథులను, అలీ రథులను, అర్ధరథు. 

లను పేర్కొంటిని. అప్లే పాండవుల వారిని కూడా వివరించిలిని. 

అర్జునం వాసుదేవం చ ర యే చాన్యే తరత పార్థివాః, 

సర్వాం స్తాన్ వారయిష్యామి యావద్దఇ్యామి భారత, 15 

నా కంట చూపున్నంతవరకు అర్జునుని, వసుదేవుని ఇంరను అందున్న 

రాజుల నందరను నిలువరింపగలను. 

పాఖ్బాల్యం త తు మహాదాహో సవం హన్యా౦ నిఖ[ి సమ్ 

ఉద్య తేషు మ మథో దృష్ట్యా పతియుధ్య న మాహనెే. 16 

పొంచాలరాజు శిఖండి మూత్రము బాణ మెత్తుకొ ని ఎదురుగా నిలిచి ఫోరుట 

చూచితినేని నేను వానిని చంపను 

12. రథోత్తమౌ _ అగ్ని యొసగినది, ఉ త్రమరథము కలవారని భావము _ 

ఆహితాగ్ని మొదలగువానిలో చేరుటవలన *ఉత్తమ' పదము ఉత్తర 
పదముగా సుంజవగును. లేదా రథముసందు - రథయుద్దముసందు ఉపి 

ములు అనియు చెప్పడ గును. 

SMB.46 (11) 
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లోక స సం వేద యదహం పితుః (పియచికీర్ణయా, 

ప్రాపం రాజ్యం పరిత్యజ్య [బ్రహ్మచర్య నవతి క సితః. 17 

తం|డికి [పియము చేయగోరి చేతికి చికి క్కిన రొజ్యమను వదలి (బవ్మా 

చర్య వతమున నెలకొన్న యీ నన్ను లోక మెరుగును. 

చిత్రాజ్ఞదం కౌరవాణా మాధిపత్యేఒభ్య షేచయమ్, 

విచితవీర్యం చ శిశుం యౌవరాజ్యేఒభ్యషేచయమ్, 18 
చిత్రాంగదుని కౌరవులకు అధిపతిగా అభిషేకించితిని. వసివాడగు విచ్శిత 

పీర్యుని యువరాజుగా అభిషేకించితిని. 
దేవ్యవతత్వం విజ్ఞావ్య వృథిఏీం సర్వరా జసు, 

నైవ హన్యాం శ్రీయం జాతు న స్త స్రీపూర్వుం కదాచన. 19 

భూమిలో గల రాజుల రెల్ల దేవ[వతత్వ్యమును (పకటించిన నేను స్త్రీని, 

ఒకప్పుడు శ్రీయె యున్న వానిని ఎన్నటికి చంపను. 

స హి స్రీపూర్యకో రాజన్ శిఖండీ యది తే (శ్రుతః, 

కన్యా భూత్వా పుమాన్ జాతో న యోత్య్యే తేన భారత. 20 

రాజా! నీవు వినియే యుందువు. ఆ శిఖండి మొదట ఆడుజాతి. కన్యగా 

పుట్టి మగవాడయ్యెను. భారతా! ఆ కారణమున నేను వానితో పోరాడను. 

సర్వాం స్వన్యాన్ హనిష్యామి పార్థివాన్ భరతర్షభ, 

యాన్ సమేష్యామి సమరేన తు క సీసుతా న్నవ. వ] 

నా కెదురైన తక్కిన రాజుల నందరను “యుద్ధమున చంపివై చెదను. 

రాజా! కుంతికొడుకులను మాత్రము చంపను, 

ఇతి (క్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వ బి ర థాతిరథసం థఖ్యానవర్వణి 

ద్విస పత్యధికశ తత మో2౬ధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగవర్యమున రథాతిరథసంఖ్యాన పర్వమున 

నూటడెబ్బదిరండవ అధ్యాయము, 

సమా పం రథా తీరథసంఖ్యానవర్య, 

రథాతిర థ సంథ్యానపర్వము ముగి సెను. 

0 ఫా 

19, దేవ వతత్వమ్ _ (బిహ్మచారి వ్రతమును పాటించుట. అట్టివాడు స్రీ ఇదు 

రుగా పోవుట యనగా దృష్టిమైెథున చును దోషము వాటీల్దును. మొదట 

ఆడుడియై యిప్పుడు పురుషుడుగా నున్నవానిని చూచుటయు దోషమే, 

వాని స్రీభావమును స్మరించుటచేత వికారము కలుగ వచ్చును. 
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(తిన ప్రత్యధికశ తతమోఒధ్యాయః 

నూటడెబ్బదిమూడవ అధా్యయము 

అమోపాథ్యానార మృకః.. ఫీష్కక రకం కొకీరొజక నానా మపహరణమ్, 

అంబోపాభ్యానారంభము.భఖీష్మ్కుడు చేసిన కాశిరాజకన్యకల అపహరణ ము. 

దుర్యోధన ఉవాచ - దుర్యోధను డిట్టు పలికెను. 

కిమరం భరత | శేష నైవ హన్యాః నిఖణినమ్, 
థి ల ఒం a 

ఉద్యతేషు మథో దృష్ట్వా సమరే ష్యాతతాయినమ్. 1 ఉద్య ఫై 
భరత శేష్టా! యుద్ధములలో బాణమెత్తుకొని (ప్రాణాంతకుడై కానవచ్చు 

శిఖండిని నీవేల చంపను? 

పూర్వ ముక్వా మహాబాహో పలాలాన్ సహ సోమకె 8, 

హనిష్యామీతి గాజేయ తన్మే |బూహి పితామహ, బి 
గి 7 

తాతా! గంగానందనా! మునుపు సొంచొలురను, సోమకులతోపాటు 

చంపుదునని వలికితిని గడాః దాని సంగతి నాకు చెప్పుము, 

ఖీష్మ ఉవాచ - ఖీమ్మ డిటు పలికెను. 
య 

శృణు దుర్యోధన కథాం స ప్రాఖి ర్యనుధాధిపెః ౪ జ U 

యదరం యుధి సం_పెష్య నాహం హన్యాం శిఖలినమ్. లి 
థి నై 

అ ల ఆ , ఇ న! పీ ని గ. Pn శ్ 

దుర్యోధనా! మమదమున శిఖంతీస్ గాంచి స సల చంపనో ఆ కథను 
é ష్ 

ఈ రాజు అందరిఠతోపొటు అంకింపుము, 
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మహారాజో మమ పితా శా నను ర్లోక వి కుతః, 

దిష్టాన మావ ధర్మాత్మా సమయే భరతర్షభ: 4 

లోకములందు (ప్రసిద్ధుడు, ధర్మాత్ముడు, నా తండి శాంతనుడు ఒక 

కాలమున మరణ మొందెను, 

తతోఒహం౦ భరత శ్రేష్ట ప్రతిజ్ఞాం పరిపాలయన్, 

చిత్రాజదం భ్రాతరం వై మహారాజ్యేఒభ్య షేచయమ్. ర్ 

అంత నేను చేసిన (ప్రతిజ్ఞను పరిపాలించుచు తమ్ముడు చితాంగదుని 
మహారాజ్యమున అభిషేకించితిని, 

తస్మింశ్చ నిధనం (పాపే సత్యవత్యా మతే స్థితః, 

విచ్శితవీర్యం రాజాన మభ్యషిఖ్బం యథావిధి. 6 

అతడును మరణింపగా సత్యవతియిష్టమునుబట్టి విచిత్రవీర్యుని రాజుగా 
యథావిధిగా అభిషేకించితిని. 

మయాబభిషికో రాజేన యవీయానపి ధర్మతః, 
విచ్శిత ఏర్యో ధర్మాత్మా మామేవ సముదై క్షత, 7 

ధర్మమునుబట్టి నేను చిన్నవానినైనను ఆతనిని అభిషేకింపగా ధర్మాత్ము 
డగు విచి[త్రవీర్యుడు నన్నే పెద్దగా సంభావించెను, 

తస్య దార్మకియాం తాత చిక్రీర్టు రహమ ప్యుత, 

అనురూపాదివ కులా దిత్యేవ చ మనో దధే. 8 

నాయనా! అనురూపమైన కులమునుండియే వానికి ధర్మపత్నిని తేవలయు 
నని కోరితిని, 

తథా శౌషం మహాబాహో తీస్రః కన్యాః స్వయంవరాః, 

రూ పేణా పతిమాః సర్వాః కాశిరాజసుతా సదా, 

అందాం చైవాంబికాం చైవ తథ వామ్బాలికామపి. లి 

ఆపుడు రూపమున సాటిలేని వారిని అంబ, అంబిక, అంబాలిక ఆను 

కొశిరాజ కన్యకలను, స్వయంవరమున ఉన్నవారినిగూర్చి ఏంటిని. 

జ్జ దిష్టాన్లమ్ = మర ఇణమున్సు, 
అద 
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రాజానళ్చ సమాహూతాః పృథివ్యాం భర తర్షభ. 

భరత శేష్టా! భూమిపై గల రాజుల నందరిని కాశిరాజు స్యయంవరమున 

కొహ్వానించెను, 

అమ్బా జ్యేష్టా౭ భవ తాసామమ్మికా త్యథ మధ్యమా, 

ఆమ్బాలికా చ రాజేన) రాజకన్యా యవీయసీ. 10 

వారిలో అంబ పెద్దది, అంబిక రెండవది. అంబాలిక అను రాజకన్య 

చిన్నది. 

సోఒహ మేకరథేనై వ గతః కాశిపతేః పురీమ్, 1l 

అవశ్యం తా మహాబాహో తిసః కన్యాః స్వలంకృతాః, 

రాజ్ఞ శ్చైవ సమాహూతాన్ పార్థివాన్ వృథివీపతే, 12 
అంతే నేను ఒక్క. రథముతో కాశిపతి పురమున కరిగితిని, చక్కగా 

. అలంకరించుకొన్న ఆ మువ్వురు కన్యలను, అహూతులై న రాజుల నందరిని 

చూచితిని, 

తతోఒహం తాన్నృపాన్ సర్వా నాహూయ సమరే స్టితాన్ 

రథ మారోపయాంచ్శ కే కన్యా సా భరతర్షభ. 18 

. అంత పోరునకు సిద్ధపడియన్న ఆ రాజుల నందరిని యుద్ధమునకు 
పిలిచి ఆ కన్యలను రథ మెక్కించుకొంటిని. 

వీర్యశుల్కాళ్చ తా జ్ఞాత్వా సమారోప ప్య రథం తదా, 

అవోచం పార్టీవాన్ సర్వా నహం తత సమాగతాన్ . 14 

ఆ కన్యలను సహా క్రమమునకు దక్కువారినిగా నెరిగి రథ మెక్కించు 

కొని అచట మూగిన రాజు అందరితో నిట్లు పలికితిని. 

థీష్మః శా న్లనవః కన్యా హర తీతి పునః పునః, 

తే యతధ్యం పరం శక్యా సర్వే మోకాయ పార్థివాః, 

(ప్రసహ్య హి హరామ్యేష మిషతాం వో నరర్షభాః. 15 

“ఇదిగో కాంతను కుమారుడు, భీమ్మడు వీరిని నకి గ్రాంచుకొనుచున్నాడు. 

విడిపించుటకై రాజు లందరును శ _కిమేరకు (వయత్నింపుడు. ఇదిగో మీరందరు 

కట్టగట్టుకొని వచ్చినను బలాళ్కారముగా వీరిని కొనిపోవుచున్నాను”. 
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తతస్తే పృథివీపాలాః సముత్పేతు రుదాయుధాః, 

యోగో యోగ ఇతి (కుద్ధాః సారథీ నభ్యచోదయ యన్, 16 

ఆంత నా రొజు లందరు ఆయుథము లెత్తుకొ ని రండు కూడుడు అని 

సారథులను పురికొల్పుచు తీ వకోపముతో నాపై వచ్చి పడిరి, 

తే రథై ర్ల్షజసంకాశై రజెళ్చ గజయోధినః, 

ప్తషై శ్చాశ్వా ర్మహీపాలాః సముత్ప్చేతు రుదాయుధాః.' 17 

| ఏనుగులవంటి రథములతో రథులు, ఏనుగులతో ఏనుగులవారు, బలిసిన 

గుజ్బములతో ఆశ్వికుల్లై న రాజులు ఆయుధము లె త్రివట్టుకొని నాపై దుమికిరి, 

తతస్తే మాం మహీపాలాః సర్వ ఏవ విశాంపతే, 

రథ[వాతేన మహతా సర్వతః పర్యవారయన్ . 18 

అంత నా రాజు లందరు రథముల గుంపులతో అన్నివైపుల నన్ను 

చుట్టుముట్టి రి, 

తానహం శరవర్షెణ సమనాత్ పర్యవారయమ్, 

సర్వాన్న్ఫృపాంళ్చా ప్యజయం దేవరాజేవ దానవాన్. 19 

నేనును వారి నందరిని బాణముల వానతో అన్నివైపుల చుట్టు ముట్టితిని. 
దేవేం[దుడు దానవులనువలె నే నా రాజుల నందరిని జయించితిని, 

ఆపాతయం శరై ర్టీపెః ప్రహసన్ భరతర్షభ, 
తేషా మాపతతాం చిత్రాన్ ధ్వజాన్ హేమపరిష్కృతాన్,. 20 

వచ్చి మీద పడుచున్న ఆ రాజుల విచి దములగు ధ్వజములను, సువర్థా 

భరణములు కలవానిని మండుచున్న బాణములతో నవ్వుచు నేం గూల్చితిని, , 

ఏకె కేన హి బాణేన భూమౌ పాతితవా నహమ్, 

హయాం సేషాం గజా౦ళ్ళైవ సారథీం శ్చాహ్యహం రణే, 21 

బాణమున కొక్కటిగా వారి గుజ్బములను, ఏనుగులను, సారథులను 

నేను నేల గూలనేసికిని. 

శే నివృతాశ్చ భగ్నాళ్చ దృష్ట్యా తల్హాఘవం మమ, 

ఆ నా చేకి ఒడుపు చూచి వారు విరిగి పారిరి. 
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[(పణిపేతుశ్చ సర్వే వై (పశశంసుళ్చ పార్థివాః, 

తత ఆదాయ తాః కన్యా నృపతీం శ్చ విసృజ్య తాన్.] 

అథాహం హ సినపుర మాయాం జిత్వా మహీక్షితః, 22 

[ఆ రాజు లందరు నాకు (ప ణమిల్లిరి, పొగ డ్రలు చేసిరి, అంత నేనా 

కన్యలను గైకొని రాజులను వదలి] హ సినాపురమునకు తిరిగి వచ్చితిని. 

తతోఒహం తాశ్చ కన్యా వై (ధాతు రర్థాయ భారత, 

తచ్చ కర్మ మహాబాహో సత్యవత్ర్యై న్యవేదయమ్. బివి 

అటుపై నేను సోదరుని'క్రి చేసిన ఆ కార్యమును, ఆ కన్యలను సత్యవతీ 

దేవికి నివేదించితిని. 

ఇతి (శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి అ మ్చోపాఖ్యానపర్వణి 

కన్యాహరణే (తస పత్యధికళశతత మోఒధ్యాయః. 

ఇది (శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున అంబోపాఖ్యానవర్యమున 
కన్యలను తెచ్చుట యను నూటడెబ్బదిమూడవ అధ్యాయము. 



చతుఃస _ప్రత్యధిక శతత మో౬ఒ ధ్యాయః 

నూట డెబ్బదినాలుగవ అధ్యాయము 

అనయా కాల్వరాజేఒనురాగం (పకటయ్య తతార్భ్యం 

గన్తుం ఫీష్కతోఒనుజ్ఞాయాః ప్రార్థన మ్, 

అంబ కాల్వరాజునందు అనురాగమును (ప్రకటించి అతనికడ 

కరుగుటకు భీష్ముని అనుజ్ఞను వేడుట, 

భీష్మ ఉవాచ - భీష్మ డిట్టు చెప్పెను: 

తతోఒహం భరత శేస్ట మాతరం వీరమాతరమ్, 

అభిగమ్యోపసంగృహ్య దాశేయోూ మిద మబువమ్. 1 

భరత (శేష్టాః అంత నేను వీరమాత యగు తల్లిని సమీపించి పాదములకు 

(మొక్కి. దాశరాజు కూతుతో నిట్టంటిని, 

ఇమాః కాశిపతేః కన్యా మయా నిర్జిత్య పార్టివాన్, 

విచితవీర్యస్య కృతే వీర్యకుల్కా. హృతా ఇతి. బి 

“నేను రాజులను ఓడించి యీ కాశిరాజు కన్యలను విచి|తవీర్యునికొరకు 

వీర్యపల్కలనుగా హరించి తెచ్చితిని' అని చెప్పితిని. 

తతో మూర్ణ న్యుప్యాఘాయ వర్య్మశునయనా నృప, 

ఆహ సత్యవతీ హృష్టా దిష్ట్యా పుత్ర జితం త్వయా! వ్ 

అంత సత్యవతి కన్నులలో ఆనందబాష్పములు నిండగా నా శిరను 

మూర్కొని ఆనందించినదై “కొడుకా! దైవవశమున గెలిచితివి' అని వలిళెను. 

1. ఉవసంగృవ్యా _ పాదములకు (వణమిల్లి. 

ది, వీర్యపల్కాః - వీర్యమే మూల్యముగా గలవారు. పరా|క్రమముతో 

కొనదగిన వారని తాత్సర్యము, 



।అంబోపాథ్యానపర్వము 729 

సత్యవత్యా _స్వనుమతే వివాహే సముపస్థితే, 

ఉవాచ వాక్యం స వీడా జ్యేష్టా కాశివతేః సుతా. 4 

సత్యవతి ఒవ్పుకొన్న వివాహసమయము వచ్చిన సమయమున కాశిరాజు 

సెదదిడ సిగువడుచు నిటు పలికెను. 
ది a Ca య 

అల్లో 9 జ అర్లీ భీష్మ త్వమసి ధర్మజ్ఞః సర్వళాస్త్ర విశారదః, 

శ్రుత్వా చ వచనం ధర్మ్యం మహ్యం కరు మిహార్హ్యసి. ర్ 

భీష్మా! నీవు ధర్మ మెరిగినవాడవు. సర్వళాస్త్రములలో నిండైన 
పాండిత్యము కలవాడవు, నా మాట విని ధర్మము తప్పని వని నాకై చేయదగును. 

మయా శాల్వపతిః పూర్వం మనసా౬భివృతో వరః, 

తేన దాస్మి వృతా పూర్వం రహ స్యవిదితే పితుః. 6 

నేను శాల్వరాజును మున్ను మనసులో వరించితిని. అతడును నన్ను 
వరించెను. ఇది మా తండికి తెలియకుండ రహస్యముగా జరిగినది, 

కథం మా మన్యకామాం త్వం రాజధర్మ మతీత్య వై, 

వాసయేథా గృహే థీష్మ కౌరవః సన్ విశేషతః. 7 

రాజధర్మ ము నతి కమించి, విశేషించి, కురువంశ మువాడవె ఇతరుని 

కామించిన నన్ను ఎట్టు నీ గృహమున నిలుపుకొందువు ? 

ఏతద్బుద్దా వినిశ్చిత్య మనసా భరతరభ, 
థె య్మె 

యత్ క్షమం తే మహాబాహో త దిహారబ్లు మర్గసి, 8 

దీనిని చక్కగా బుద్ధితో మనసుతో విచారించి యేది యోగ్యమో ఆది 

చేయదగును. 

న మాం (వతీక్షతే వ్యక్తం శాల్యరాజో విశాంపతే, 

తస్మాన్మాం త్వం కురు శేష్ష సమనుజాతు మర సి. 9 
థి గ పొ 

ఆ శాల్వరాజు నాకై యెదురు చూదుచుందడును. కావున ఓ రాజా; నొ 
We 

కనుముతి నొనగ వలయును. 
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కృపాం కురు మహాబాహో మయి ధర్మభృతాం వర, 

త్యం హి సత్య|వతో వీర పృథివ్యా మితి నః శతమ్, 10 

ఓ మహాబాహూ ! ధర్మపాలకులలో [శ్రేష్దడా! నాయందు కృప 
చేయుము, నీవు భూమిపై సత్యవతుడ వని మేము వినియుంటిమి. 

ఇతి భ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి అంబో పాఖ్యాన పర్వణి 

అమ్బావాక్యే చతుఃస వత్యధికశత తమోఒధ్యాయః. 

"ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యో గవర్యమున అంబోపాఖ్యానవర్వమున 

అంబవాక్యముగల నూటడెబ్బదినాలుగవ అధ్యాయము. " ' 

10, సత్య్యవతః - సత్యమునందు + చెడని బ్రహ్మచ ర్యమునందు నిష్థ గల 

వాడవు, 



పజ్బస ప్తత త్యధికశ తత మోఒ ధ్యాయః 

నూట డెబ్బది మైదవ అధ్యాయము 

శాల్వనమీపం గత్వా తతః పరిత్యకాయా అమ్మాయా స్తాపసాశ్రమే 

గమనం, శెభావత్యేన నహ తస్యాః సంవాదశ్చ, 

కాల్వునికడ కరిగి యాతడు తిరస్కరింపగా అంబ కాపసాశ్రమమున 

కరుగుట, 2 భొవత్యునితో ఆమె సంవాదము చేయుట, 

భీష్మ ఉవాచ - భీమ్మ డిట్టు పలికెను. 
తతో౭.హం సమనుజ్ఞాప్య కాలీం గన్టవతీం తదా, 

మ న్తి)ణ శ్చ ర్విజళ్చెవ తథైవ చ పురోహితానస్. _. 1 

సమనుజ్ఞాసిషం కన్యా మమ్బాం జ్యేషాం నరాధిప, 
ణో థ్ 

అనుజ్ఞాతా యయౌ సా తు కన్యా కాల్వ పతేః పురమ్. లి 

అంత నేను గంధవతిని, మం|త్రులను, బుత్విక్కులను, పురోహితులను 

'ఒప్పించి కాశిరాజు పెద్దకూతురు అంబ యను కన్యను కాల్వునికడ. కరుగుట 

కనుమతించితిని. అట్టనుమతి గొన్న యా యను ఛాల్వరాజుపురమున కరిగెను, 

వృద్ధె ర్హ్విజాతిథి ర్ల రుపౌ ధా[త్యా చానుగతా తదా, 

అతీత్య చ తమధ్యాన మాసాద్య నృపతిం తథా. 8 

వృద్ధులగు (దాహ్మణులు కొపొడుగుండగా దాది వెంటనంటి రాగా అమె 

దారి కడను ఆ రాజును చేరుకొనెను. 

సా తమాసాద్య రాశానం శాల్వం వచన మ।బవీత్, 

అఆఅగతా౬హం మహాబాహో త్వా నుస్ధిళ్య మహామతే. 4 

 ఆరాజును చేరుకొని ఆమె అతనితో ఓ మహామరీ! మహాబాహూ! నిన్ను 

గూర్చి వచ్చిన దానను' అని వలిశెను, 
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| అభినన్షస్వ మాం రాజన్ సదా [పియహితే రతామ్, 

(ప్రతిపాదయ మాం రాజన్ ధర్మార్థం చైవ ధర్మతః, 

త్యం హి మే మనసా ధ్యాత స్వయా చాప్యుపమ ని)తా. 

రాజా! న న్నిష్ట పడుము. ఎల్లవేళల నీ హిత పియములయందు ఆస కక్తితో 

నుందును. ధర్మమునుబట్టి నన్ను ధర్మముకొరకు ని యోగింపుము. నా మనస్సున 
నిన్నే ధ్యానించితిని. నీవును నాతో (పియముగా పలికియుంటివి. ] 

తామ|బవీ చ్చాల్వవతిః స్మయన్నివ విశాంపతే, 

త్వయా౬న్యపూర్వయా నాహం భార్యార్థీ వరవ ర్షిని. “5 

శాల్వరా జామెను చూచి నవ్వుచు ఇట్లనెను. నీవు మరియొకరిదానవు. నేను 
నిన్ను భార్యగా అధిలషింపను , - 

గచ్చ భద్రే పున సత్ర సకాళం భీష్మకస్య వె, 

నాహమిచ్చామి భీష్మేణ గృహీతాం త్వాం పసహ్యవై. 6 

ఓ కాంతా! నీ వా భీష్మ నికడకే తిరిగిపొమ్ము. బలాత్కారముగా 

భీష్ముడు పట్టుకొన్న నిన్ను నేను వాంఛింపను. 

.త్యం హి ఫీష్మేణ నిర్దిత్య సీతా (పీతిమతీ తదా, 
ద్ర 

పరామృశ్య మహాయుదే నిర్దిత్య పృథివీపతీన్ . | 
| థి లై 

'ఖీమ్మడు మహాయుద్ధమున రాజుల నందరిని ఓడించి (ప్రీతిగల నిన్ను 
కాకికొ ని పోయెను'. 

నాహం త్వయ్యన్యపూర్వాయాం భార్యార్థీ వరవర్ణిని. 

కథ మస్మద్విధో రాజా పరపూర్వాం (వవేశయేత్, 8 

నారీం విదిత విజ్ఞానః పరేషాం ధర్మ మాదిశన్, 

మునుపు మరియొకడు గొన్న నిన్ను నేను భార్యగా వాంఛింవను. విజ్ఞాన 

మెరిగి యితరులకు ధర్మము నుపదేశించు నా వంటి రాజు మరియొకనికి ముందే 

అర్చితయైన స్త్రీని ఎట్టు ఇల్లు చొరనిచ్చును? 

7. పరామృళ్య _ చేతితో పట్టుకొని, 
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యథేష్టం గమ్యతాం భే మా త్వాం కాలోఒత్యగా దయమ్. 9 

ఓ కాంతా! నీ యిచ్చ వచ్చిన చోటి కరుగుము, ఇంకను నీకు కాలము 

మించి పోలేదు. , | 

అమ్మా తమ।బవీ |దాజ న్ననజ్గశరపీడితా, 

నైవం వద మహీపాల నై తదేవం క థబ్బున. 10 

అంబ మన్మథుని బాణములకు నొచ్చినదై యాతనితో నిట్లు వలికెను: 

రాజా! నీ విట్లు పలుకవలదు. ఇది యెన్నటికిని ఇట్లు కాదు. 

నాస్మి (ప్రీతిమతీ నీతా ఫీష్మేణామితకర్శన, 
బలా న్నీతాస్మి రుదతీ విద్రావ్య పృథివీవతీన్. 11 

భీష్ముడు (పీతి గలిగిన నన్ను కొనిపోలేదు. రాజుల నందరను పార 

(దోలి ఏడ్చుచున్న నన్ను బలాత్కారముగా లాగుకొనిపోయిను. 

భజస్వ మాం కాల్వవతే భకాం బాలా మనాగసమ్, 

భక్షానాం హి పరిత్యాగో న ధర్మేషు (పళన్యతే. 12 

రీ కాల్వరాణా! నీయందు భద్రి గలదానను, చిన్నదానను, ఏ పాపము 

ఎరుగనిదానను. నన్ను కైకొనుము. భక్తులను విడనాడుటను ధర్మశాస్త్రములు 
మెచ్చవు. 

సాఒహ మామ న్యు గాజ్జేయం సమరే ష్యనివ రినమ్, 

అనుజ్ఞాతా చ తేనైవ తతోఒహం భృశ మాగతా. 18 

అట్టీ నేను పోరులలో తిరుగులేని గంగానందనుని వీడని, అతడే 

అనుమతింవగా త కొంద రగా నీకడకు వచ్చితిని. 

న స భీష్మో మహాబాహు ర్మా మిచ్చతి విశాముతే, 

(భాతృ హేతోః సమారమ్మో భీష్మ స్యేతి (పతం మయా. 14 

రాజా! మహాబాహు వగు నీమ్మనకు నాపై కోరికలేదు భీమ్మని ఈ 

ఆర్భాట మంతయు తమ్మునికొరకు అని నేను వింటిని, 

భగిన్యొ మమ యే నీతే అమ్మికామ్మాలికే నృప; 

పాదా ద్విచిత్రఏీర్యాయ గాజేయో హి యవీయసే, 15 



784 శ్రీ మహాభారతము. 

గంగాతనయుడు నా చెల్లెండ్రు ఆఅంవిక, అంబాలిక అను వారిని తన 

తమ్ముడు విచి|తఏర్యున కొసగను. 

యథా శాల్వవతే నాన్యం వరం ధ్యామి క థజ్బున, 

త్వామృతే పురుషవ్యాాఘ తథా మూర్ధాన మాలఖే. 16 

రాజా! కాల్వవతీ! నిన్ను గాక వేరొక వరుని మనసులో కూడా తలప 

లేదని తల అంటి [పమాణము చేయుదును 

2 అట ర AD. న చాన్యపూర్వా రాజేన త్వా, మహం సముప స్థితా 

సత్యం (బపీమి శ్రాత్రె లె తత్ సత్యే నాత్మాన మాలభే 17 

రాజేం[దా! శాల్వా! నేమ పరకీయనై సీకథకు రాలేదు. సత్యమ పలుకు 

చున్నాను. సత్యము పై ఒట్టువేసి చెప్పుచున్నాను. 

భజస్య మాం విశాలాష స్వయం కన్యా మువస్థితామ్, 

Wr 4 షి అనన్యపూర్వాం రాజేన) త్వ|త్పసాదాభికాజ్జిణమ్, 18 

విశాలాా! కన్యను స్వయముగా వచ్చినదానను, మరియొకపురుషు 
నెరుగనిదానను, నీ అను[గహము కోరుచున్నదానను అగు నన్ను చేకానుము, 

తా మేవం భాషమాణాం తు శాల్యః కాశివతేః సుతామ్, 

అత్య జద్ భరత ఢేష్ష జీరాంత్వచ మివోరగః. 19 
© ది 

ఇట్లు పలుకుచున్న కాశిరాజసుత నా కాల్వుడు ఎండిన కుబుసమును 

పాము వద లినట్లు వదలి వ చెను, 

ఏవం బహువిధ ర్వాకై; ర్యాచ్యమాన స్త సయా ా నృవః, 

నా శద్దధా చ్చాల్వపతిః కన్యాయాం భరతర రభ . 20 

భర తర్గభా | ఇట్లు పలుపలుకులతో ఎంతగా వేడికొన్నను ఆ రాజు ఆ 

కన్యయందు నమ్మకము పెట్టలేదు. 
యు 

తతః సా మన్యునా ఒవిష్టా జ్యేష్టా కాశివతేః సుతా, 

అ|బవీత్ స్మాపనయనా నాష్పవిస్టతయా గిరా. బి 

అంత కాశిరాజు పెద్ద బిడ్డ కోపము కొనగా కన్నీటితో, దుఃఖముతో 

చిందర వంద రయైన ఐ ఆక్క తో ఇట్లు పలికెను. 
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త్వయా త్యకా గమిష్యామి య్మత తత విశామృ్సతే, 

తత్ర మే గతయః సను సనః సత్యం యథా (ధువమ్. 22 

రాజా ! నీవ విడనాడగా నేను ఎందు బోయెదనో అందు నాకు సాధు 

జనులే సంరక్షకు లగుదురుగాక. సత్యము స్థిర మై నిలుదుగాక ! 

ఏవం తాం భాషమాణాం తు కన్యాం శాల్వవతి స్తదా, 

వరితత్యాజ కౌరవ్య కరుణం పరిదేవతీమ్. 28 

ఇట్లు పలుకుచు జాలిగా ఏడ్నుచున్న ఆమెను కాల్వపతి వవలివై చెను, 

గచ్చ గచ్చెతి తాం శాల్వః పునః పున రభాషత, 

బిభేమి ఖీష్మాత్ సుశోణి త్యం చ భీష్మ పరిగహః. er 

ఓ యమ్మా! వెళ్ళ వెళ్ళు. నాకు ఫీష్మడన్న భయము, నీ వేమో అతడు 

చేపట్టినదానవు అని పెక్కు.మారులు పలికెను. 

ఏవ ముకాతు సా తేన శాల్వే నాదీర్హదర్శినా, 

నిశ్చ[క్రామ పురాద్దీనా రుదతీ కురరీ యథా. 25 

దూరపుచూపులేని శాల్వు డట్లు పలుకగా ఆమె జాలిగా గొట్టె వలె ఏడ్చుచు 

ఆ పురము నుండి వెలువడెను. 

ఫీష్మ ఉవాచ - ఖీమ్మ డిట్టు వలికెను. 
నిష్కామ నీ తు నగరా చ్చి న్లయామాస దుఃఖితా, 

పృథివ్యాం నాసి యువతి ర్విషమస్థతరా మయా, 26 

అ ద్రేడ్చుచు నగరమునుండి వెలువడుచున్న ఆమె యిట్లు చింతించెను ; 

ఇంతటి ఘోరావస్థలో ఉన్న నావంటి యువతి వేరొళతె భూమిపై నుండదు. 

22. సన్తః - సాభుజనులు; గతయః _ రక్షకులు-సాధుజనులు రక్షకులుగా 

నున్నచోటికి అనగా తాపసా[శమముల వంటి తావులకు అని యర్థము. 

అనగా, సంసారసుఖము అభింపని తావునకు బోవుచున్నదాన నని 

సూచన, | 

౨0, కరుణం - జాలిగా; పరిదేవతీమ్ _ ఏడ్చుచున్న దానిని. 

25. ఆడీర్షదర్శినా - చక్కనివిచారము లేని _ ధర్మవరుడు కాని అని ;. 

తాత్పర్యము, 
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బనుఖి ర్వి పహీణా౬స్మి శాల్వేన చ నిరాకృతా, 
ధి 

న చ శక్యం పునర్గన్తుం మయా వార ణసాహ్యయమ్. 27 

చుట్టములు లేనిదాననై తిని, శాల్వుడేమో నిరాకరించెను. తిరిగి కరిపుర 

మున కరుగజాలను. 

అనుజ్జాతా తు భీష్మేణ శాల్వ ముద్దిశ్య కారణమ్, 

కిం ను గర్హా మ్యథాత్మాన మథ భీష్మం దురాసదమ్. 28 

కాల్వుని కారణముగా పేర్కొని భీమ్మని అనుమతి పొంది వచ్చితిని. 

ఇందు నన్ను నేనే నించి ంచుకొ ందునా? మహావీరుడగు భీమ్మని నిందంతునా? 

అథవా పితరం మూఢం యో మేఒకార్షిత్ స్వయంవరమ్. 

లేక నాకు స్వయంవరము చేసిన తెలివితక్ను.వ తం|డిని నిందింతునా?. 

మయాఒయం స్వకృతో దోషో యాఒహం భీష్మరథా త్రదా. 29 

(పవృ తే దారుణే యుద్ధే శాల్వార్థం నావతం పురా. 

ఇది యంతయు నేను చేతులార చేసిన తప్పు. ఘోరమగు పోరు జరుగు 

చుండగా అప్పుడే కాల్వునికొరకు ఖీష్మరథమునుండి దూకనైతిని. 

త స్యేయం ఫలనిర్భృ త్తి ర్యదాపన్నాస్మి మూఢవత్. 80 

దాని కిదిగో ఫలపాకము. మూఢురాథివలె ఘోరమగు ఆవద నందితిని, 

ధిగ్భీష్మం ధిక్చ మే మన్గం పితరం మూఢ చేతసమ్. 

యేనాహం వీర్యవల్కేన పణ్యన్రీవ [పచోదితా. 81 

భీ! భీమ్మ డెంత నీచుడు! భీ నా తండి ఎంత తెలివితక్కువ వాడు! 
- వీర్యపల్కము పేర ఆతడు నన్నొక వెలయాలుగా తోలినాడు. 

ధిజ్మాం ధిక్ శాల్వరాజానం ధిగ్ ధాతార మథాపి వా, 

యేషాం దుర్నీ తభావేన (_పాప్తాఒస్మ్యావద ము తమామ్. 81 

ఛీ! నే నెంత నీచురాలను! ఛీధీ! శాల్వు డెంత దుష్టుడు 1 ఛీ! (బ్రహ్మ 

యెంత కఠినుడు. వీరందరి దుష్టనీతివలన ఘోరనుగు ఆపద పొందితిని. 

27, వార ణసాహ్య యమ్ _ వారణముతో హస్తితో సమానమగు పేరుగల 

నగరము _ హా సినాపురము. 
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సర్వథా భాగధేయాని స్వాని (పొప్నోళి మానవః, 

అనయ స్యాస్య తు ముఖం భీష్మః శాననవో మమ. J 

మానవుడు ఆన్ని విధముల తన కర్మఫలముఐను పొందుచుండును. ఈ 

నీతిమాలిన పనికి పారంభకుడు శంతనుకుమారుడు భీమ్మ డు. 

సా భీష్మే (ప్రతిక ర్రవ్య మహం పశ్యామి సాంపతమ్, 

తవసా వా యుధా వాపి దుఃఖహేతుః స మే మతః, 84 

ఇప్పుడు నేను భీష్మనిపైె వ పగదీర్చుకొ ను దారి చూదవలయును, అది 

తవస్సుచేతనో ' యుద్ధముచేతన తనో కావగును. నా దుఖముపకు కారణ మాతడే 

యని నా అధి ప్రాయము. 

కోను ఫీష్మం యుధా జేతు ముత్సహేత మహీపతిః 

ఏవం సొ పరినిశ్చిత్య జగామ నగరా దృహిః, శరీ 

ఖీష్మని యుద్ధమున గెలుప నుంకించు రాజెవ్వడు ? ఇట్లామె చింతించి 

ఒక నిశ్చయమునకు వచ్చి నగ రము వెలుపలి రరిగిను. 

ఆశ్రమం పుణ్యశీలానాం తావసానాం మహాత్మనామ్, 

తతస్తా మవస (దాతిం. తాప సైః పరివారితా, 86 

పుణ్యశీలురు, మహాత్ములు అగు తావసుల అ్మశమము చేరుకొని ఆ రా ట్రై 

తాపసుల నడుమ నివసించెను 

ఆచఖ్యా చ యథావృత్తం సర్వ మాత్మని భారత, 

విస్తరేణ మహాబాహో నిఖిలేన వచిస్మితా. 

హరణం చ విసర్లం చ శాలేన చ విసర్జనమ్. 87 

ఆఅ శుచిస్మిత వారికి iy గవహరించుట, ళాల్వుసికడ కంపుప, కాల్వుడు 

పరిత్యణజించుట - అను జరిగిన వృలొంత మంతయు వివరించి చె ప్పెను. 

తత సత్ర మావ నాసీద్ ద్రాహ్మణః సంగిత వతః, 

7 ఖావత్య సపోవ వృద్దః శాస చారణ్యకే గురుః. వరి 

నయ 4 88. 2 భావత్యః - శిభావంతు డనగా వహ్ని (జ్వాలలు కలవాడు). దానితో 

. సాధింపదగిన (శౌతస్మార్తరర్మములు శై భావతములు. వానియందు 
. నిపుణుడు చీ ఖావత్యుడు; అరణ్య శే ల ఉపనిషత్తునందు; గురుః_|బహ్మ 

వేర్త యని యర్థము. 

SMB.47 (1) 
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అందు నిష్టగా (వతములు చేయువాడు, తపస్సు పండినవాడు, శాస్త్రము 

నందును, ఆరణ్యకమునందును గురువు, శై ఖావత్యుడను గొప్ప |బాహ్మణు 
డొక డుండెను. 

ఆరాం తా మాహ స మునిః శె శ ఖావత్యో మహాతపాః, 

నిఃశ్వస న్లీం సతీం బాలాం దుఃఖశోక పరాయణామ్. 89 

దుఃఖముతో దురపిల్లుచున్న ఆ చిన్నదానితో మహాతవస్వియగు ఆ శె ఖా 

వత్యముని యిట్టు పలికెను. 
ఏవం గతే తు కిం భే శక్యం కర్తుం తవస్విభిః, 

ఆగ్రమసై ర్మహాభాగే తపోయుక్తె ర్మహాత్మభిః. 40 

అమ్మా! ఇది యిటు కొగా ఆ(శ్రమవాసులగు తాపసుల్లైన మహాత్ములు 
చేయగ లిగినదేమి గలదు? 

సా త్వేన మ|బవీ దాజన్ (క్రియతాం మదను[గహః, 

[ప్రావాజ్య మహ మిచ్చామి తప సప్స్యామి దుశ్చరమ్, 41 

రాజా! అంత నామె అతనితో ఇట్లు పలికెను, అయ్యా! నాయందు అను 

(గ్రహము చూపుము, నేను సన్నాసమును కోరుచున్నాను. ఎవరికిని చేయశక్యము 

కొని తపము చేయుదును. 

మయెవ యాని కర్మాణి పూర్వదేహే తు మూఢయా, 

కృతాని నూనం పాపాని తేషా మేతత్ ఫలం (ధువమ్. 42 

బుద్ధిహీనురాల నగు నేను పూర్వుదేహమున చేసిన పాపకర్మముల ఫలమే 

యిది. నిక్కము. 

నోత్సహే తు పునర్గన్తుం స్వజనం (ప్రతి తాపసాః, 

(ప్రత్యాఖ్యాతా నిరానన్దా శాల్వేన చ నిరాకృతా. ర్మ 

తాపసులారా! శాల్వుడు నన్ను నిరాకరించెను. అట్టు అతడు కాదన్న 

నేను మా బంధువులకడకు తిరిగి పోనిష్టపడను, 

41. (పొ[వ్రాజ్యమ్ - (ప|వజ్య అనగా సన్నాాసము_అందు తగిన కర్మము- 

(పొ(వ్రాజ్యము, 
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ఉపదిష్ట మి హేచ్చామి తాపస్యం వీతకల్మ షాః, 

యుష్మాభి ర్రేవసంకాశైః కృపా భవతు వో మయి. 44 

పాపరహితులారా! తపస్సు విధానము మీరు నా కుపదేశింపగోరుచున్నాను, 

దేవతలవంటి మీరు నాయందు దయచూవవలయును. 

స తా మాశ్యాసయత్ కన్యాం దృష్టాన్తాగమహేతుభిః, 

సా న్వయామాస కార్యం చ (పతిజజ్ఞే ద్విజై* సహ, 45 

ఆ మహర్షి దృష్టాంతములను, లేదొ (పమాణములను, యుక్తులను చూపి 

ఆ కన్యను ఊరడించెను. అచటి [వాహ్మణులతో కూడి చేయదగిన కార్యమును 

గూడ తెలియజేసెను, 

ఇథి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి అంబోపాఖ్యానవర ణి 

శె ఖావత్యాంబాసంవాదే వళ్బస ప్రత్య ధికశతత మోఒధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగవర్వమున అంబోపాఖ్యానవర్వమున 
శ ఖావత్యుడు అంబయు సంవాదము చేసిన నూట డెబ్బదియయిదవ 

అధ్యాయము, 

0: Cam) ama md 

44. తాపస్యమ్ - తపస్సునకు హితమైనది. ధర్మసముదాయము. 

ఉర, ' దృష్టాంతాగమ హేతుభిః _ దృష్టాంత మనగా లోకసంబంధమైన ఉదా 

హరణము, ఆగమ మనగా వేదము: హేతు వనగా యుక్తి, వానితో - 

(ప్రారభ్ధకర్మఖోగ మనుభవింపక తప్పదని తెలిపి ఊరడిల్లు మని టోధించ 

నని భావము, 
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నూట డెబ్బదియారవ అధ్యాయము. 
| 

తాససానా మాశమే రాజన్లే ర్లో తవాహనన్య అకృత్యవణస్య 
భాగమనం, తాభ్యాం నహామ్బుయా వారాలాపశ్చ. 

తొపసా[శమమునకు రాజర్షి హో తవాహనుడును అకృత[(వణుడును 

వచ్చుట, వారితో అంబ సంభాషించుట, 

భీష్మ ఉవాచ - భీష్మ డిట్టు పలికెను, 

తత స్తే తాపసాః సర్వే కార్యవనోఒభవం సదా, 

తాం కన్యాం చినయ నసే కిం కార్యమితి ధర్మిణః, l 

అంత నా తపస్వు లందరు ధర్మ మెరిగినవారు కావున ఆ కన్నియను 

గూర్చి ఆలోచించుచు చేయదగిన దేమి? అని విచారించుచుండిరి. 

కేచి దాహుః పితుర్వేశ్మ సీయతా మితి తావసాః, 

కేచి దస్మదుపాలంభే మతిం చక్రు ర్తి తావసాః, వి 

కొందరు తావసు లామెను ఆమె తండి యింటికి కోనిపోవలయునని 

పలికిరి, మరికొందరు నన్ను నిందింవ బూనుకొనిరి, 

క్రేచి చృాల్వవతిం గత్వా నియోజ్య మితి మేనిరే, 

నేతి కేచి ద్య్యవస్య ని (పత్యాఖ్యాతా హి తేన సా. వి 

కొందరు కాల్వపతికడ కరిగి ఆతనినే ఒప్పింపనగునని తలంచిరి. మరి 
కొంద రట్టు కాదు. అత డింతకుముందే యీమెను కాదనెను గదా యని నిశ్చ 

యిందిరి. 

ఏవం గలే తు కిం శక్యం భదే కరుం మనీషిఖిః, 

ప్రన రూచుశ్చ తాం సర్వే తావసాః సంశిత వతాః, 4 
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చక్కని అనుష్టానముగల ఆ తాపసులు “అమ్మా! ఎంత బుద్ధికుళ లు 

లైనను ఏమి చేయగలరు? అని పలికి మరల ఆమెతో ఇట్లనిరి. 

అలం [వ్మవజితే నేహ భ[ద్రే శృణు హితం వచః,. 

ఇతో గచ్చస్వ భద్రం తే పితురేవ నివేశనమ్. ర్ 

అమ్మా! స సన్న్యాస మింక చాలును, మా హిత వాక్య మాలకింపుము, ఇట 

నుండి సీ తండి యింటిశ్తే. “పొమ్ము. 

(వతిపత్స్యసి రాజా స పితా తే యదన నరమ్, 

తత్ర వత్స్యసి కల్యాణి సుఖం సర్వగుణాన్వితా. 6 

ఆ రాజు నీ తం|డియే చేయదగినది నిర్ణయించును. సివు మేలు గుణము 

లతో గూడి అక్కడనే సుఖముగా. నివసింపగలవు. 

నచ తేఒన్యా గతి ర్న్యాయ్యా భవే ద్భదే యథా పితా, 

పతిర్వా౬ఒపి గతి ర్నార్యాః పితా వా వరవర్ణిని, 7 

సీకు మరియొకగతి న్యాయసమ్మతమైనది లేదు. సీ తం|డియే సీక్క గతి, 

శ్రీకి భర్తయో తం[డియో మాత్రమే దిక్కు, 

గతిః పతిః సమస్థాయా విషమే చ పితా గతిః, 

ప్మవజ్యా హి సుదుఃభేయం సుకుమార్యా విశేషతః. 8 

అన్నియు చక్కగా నున్న యింతికి పతియే దిక్కు... స్థితి తప్పినచో 

తం|డ్రియే గతి ఈ సంన్యాస పద్ధతి చాల దుఃఖకర మైనది, అందును సీవంటి 

సుకుమారికి బొ త్తిగా సాధ్యము గాదు. 

రాజపుత్ర్యాః (వకృత్యా చ కుమార్యా స్తవ భామిని, 

భదే దోషా హి విద్య నే బహవో వరవర్తి ని, 9 

ఆ్మశమే వై వె వసన్మ్యాసే న భవేయుః పితుర్భ హే. 

రాజపు[తికవు, సహజముగా సుకుమారివి. అట్టి సీవు ఆ[శమములో 

నివసించుచుండగా ఎన్ రో కీడులు సంభవించును. తం[డియింట నట్టివి కలుగవ్న, 
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తత స్వన్యే ఒబువన్ వాక్యం తాపసాసాం తవస్విసనీమ్, 10 

త్వామి హైకాకినీం దృష్ట్వా నిర్జనే గహనే వనే, 

(ప్రార్థయిష్య న్లి రాజాన స్తస్మాన్మైవం మనః కృథాః, 11 

అంత మరికొందరు తాపసులు ఆ తపస్వినితో “అమ్మా! నీవు ఒంటరి 

దానవై యీ జనసంచారము లేని దట్టమైన అడవిలో ఉండుట గాంచి రాజులు 

నిన్ను అపేక్షింపవచ్చును. కావున నీవు ఈ తపసుపై మనసు నిలుపకుము' అని 
పలికిరి. 

అమ్మోవాచ = అంటి యిట్లనెను. 

న శక్యం కాశినగరం పునర్గన్తుం పితుర్గృవోన్, 
అవజ్ఞాతా భవిష్యామి బాన్గవానాం న సంశయః. 12 

నే నిప్పుడు తం|డి యింటి నిగూర్చి కాశికానగ రమునకు పోవుట సాధ్యము 

కాదు. అందు బంధువులందరు నన్ను తప్పక చులకనగా చూతురు. 

ఉషితాస్మి తథా బాల్యే పితు ర్వేశ్మని తావసాః, 

నాహం గమిష్యే భదంవ సత్ర య్యత పితా మమ. 

పసితనమునుండియు తం[డియింట ఎంతో మన్ననతో ఉన్నదానను. 

మీకు పుణ్యమాయె. నా తండి యింటికి నేను పోను, 

తప స్తప్తు మఖీప్సామి తాపసైః పరిరక్షితా. 18 

యథా పరే౭పి మే లోకేన స్యాదేవం మహాత్యయః, 

దౌర్భాగ్యం తావస ేష్టా సస్మా త్తప్ప్యామ్యహం తపః. 14 

10. ఆశనుములో సన్న్యాసము నవలంబించుటలో ఏ దోషములు కలుగునో 

అవి తం[డియింట కలుగవని తాత్పర్యము. అందక తెవు, వయసున 

నున్నదానవు ఆగు నిన్ను చూచి మునులు కూడ మోహము పొంద 

వచ్చును. లేదా నీవే ధర్మమునుండి జారవచ్చును - అని భావము, 

14, మహాత్యయః _ మహ మనగా ఉత్సవము-సంతోషము, అత్యయ మనగా 

దాని నాశము _ సుఖము నశించుట, 



అంబోపాఖ్యానపర్వము 748 

తావసులగు మీరందరు కాపాడుచుండగా ఇక్కడనే తపస్సు చేయగోరు 

దును, తాపస శేష్టులారా ! ఇట్టి దౌర్భాగ్యము, ఇంత దుఃఖము నాకు పర 

లోకమునందును కలుగకుండుగాక. దాకై తపము చేయుదును. 

భీష్మ ఉవాచ - భీష్మ డిట్టు చెప్పెను. 
ఇత్యేవం తేషు విపేషు చినయత్సు యథాతథమ్, 

రాజర్షి సద్వనం [పావ స్తపస్వీ హో|త్రవాహనః, 1b 

ఇట్లు ఆ విషప్రలందరు తోచిన విధముగా ఆలోచనలు చేయుచుండగా 

తావసీయు, రాజర్షియ నగు హో(తవాహను డా అడవికి వచ్చెను. 

తతస్తే తావసాః సర్వే పూజయన్తి స్మ తం నృపమ్, 
పూజాభిః స్వాగతాద్యాభి రాసనే నోదకేన చ. 18 

అంత నా తాపనులందరు సత్కారములతో స్వాగతమర్యాద లతో 

ఆసనముతో, అర్జ్యపాద్యములతో ఆ రాజును పూజించిరి, 

తస్యోపవిష్టస్య సతో విశాన్త స్యోపళృణ్యతః, 

పునరేవ కథాం చ్మకుః కన్యాం [పతి వనౌకసః, 17 

ఆతడు కొంతతడవు కూర్చుండి, వి శాంతి గైకొని, ఆయా మంచి 

విషయములు ఏనుచున్న సమయమున ఆ తొవసులు ఆ కన్యనుగూర్చి (పసం 

గము చేసిరి, 

అమ్మాయా స్తాం కథాం [శుత్వా కాశిరాజ్ఞశ్చ భారత, 

రాజరిః స మహాతేజా బభూ వోద్విగ్నమానసః. 18 ఇ 

అంబ కథను కాశిరాజు వృత్తాంతమును విన్న మహాతేజస్వి యగు ఆ 
రాజర్షి మనసులో కుతకుతలాడెను, 

తాం తథా వాదినీం (శుత్వా దృష్ట్యా చ స మహాతపాః, 

రొజరిః కృవయా౬౬ విష్లో మహాత్మా పో తవాహనః, 19 
a లు 

అట్టు చెప్పుచున్న ఆమెనుగూర్చి వినియ, చూచియు, మహాతపస్వి యగు 

ఇ మహాత్ముడు హో[త్రవాహనుడు జాలితో నిండిపోయును. 
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“స వేపమాన ఉత్థాయ మాతు సస్యాః పితా తదా, 

తాం కన్యా మజ్క మారోవ్య పర్వశ్వాసయత ప్రభో. 20 

ఆ కన్య తల్టికి తండియగు ఆ వో్యతవాహనుడు ఊగిపోవుచు లేచి 
ఆకన్యను ఒడిలో పెట్టుకొని ఊరడించెను. 

స తా మపషృచ్చత్ కా ర్స్యేన వ్యసనోత్పత్తి మాదితః, 

సాచ తస్మె యథావృత్తం వి.సరేణ .న్యవేదయత్. 21 

అత డామెను ఆమెకు వచ్చిన దుఃఖమును మొదటినుండియు మొ త్తముగా 

చెప్పు మని యడిగెను. ఆమెయు జరిగినదెల్ల వివరములతో తెలియజేసెను. 

తతః స రాజర్షి రభూ ద్దుఃఖకోకసమన్వితః, 

కార్యం చ |పతిపేదే త న్మనసా సుమహాతపాః. 22 

అంత రాజర్షి 'పెనుకోకము పొండెను, మహాతవస్వి యగు నతడు చేయ 

దగిన దానిని గూర్చి మనసున ఒక నిశ్చయమునకును వచ్చెను. 

అబఏీ ద్వేవమానశ్చ కన్యా మారాం సుదుఃఖితః, 

మా గాః పితుర్భహం భృదే మాతుస్తే జనకో హ్యహమ్. _ 2కి 

కుమిలిపోవుచున్న ఆ కన్యను చూచి దుఃఖముతో కంసించిపోనుచు ఆ 

రాజర్షి యిట్లు పలికెను, అమ్మా ! నీ తం డియింటి శేగవలదు. నేను నీ తల్లి 

తం|డిని, ' 

దుఃఖం ఛిన్హ్యా మహం తేవై మయి వరస్వ పు త్రిక, 

పర్యా వం తే మనో వత్సే యదేవం పరిశుష్యసి. 24 

బిడ్డా ! నీ దుఃఖమును చీల్చివై చెదను. నాకడ నుండుము. తలీ ! నీ 

హృదయము పూర్తిగా కుమిలిపోయినది. ఎంత చిక్కితివో చూడు. 

గచ్చ మద్యచనా |దామం జామదగ్న్యం తపస్వినమ్, 

రామసేే సుమవా దుఃఖం కోకం చె వావనేష్యతి. 25 

నామాపిమీద జమదగ్ని క1మారుడు, తపస్వియు నగు పరశురాముని కడ 

కరుగుము,. ఆ రాముడు నీ యీ పెనుదుఃఖమును, దినభావమును తవ్బక 

తొలగించివేయున్లు. 

| నా 
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హనిష్యతి రణే ఖీష్మం న కరిష్యతి చేద్యచః, 

తం గచ్చ భార్గవ (శేష్టం కాలాగ్ని సమతేజసమ్. ట్ 26 

. తనమాట పాటింపని యెడల భీష్ముని యుద్ధమున చావగొట్టును. కాలాగ్ని 
"వలె మండిపోవు భృగువంళ శేషుడు పరశురాముని కడ కరుగుము, 

(పతిష్టాపయితా స త్వాం సమే పథి మహాతపాః, 

ఆ మహాతాపసుడు నిన్ను నే నూహించు మంచి దారిలో నెలకొల్పును, 

తతస్తు 'సుస్వరం బాష్ప ముత్సృజ నీ పునః పునః, "a 27 

అ|బవీత్ పితరం మాతుః సా తదా హో తవాహనమ్. 

అంత నామె పెపెని కన్నీరు విడుచుచు తల్లి తండ్రియగు హోకవాహ 
నునితో నిట్లు పలికెను. 

అభివాదయిత్వా శిరసా గమిష్మే తవ శాసనాత్, ' 28 

అపి నామాద్య పశ్యేయ మార్యం తం లోకవి(ుతమ్. 

తలతో (మొక్కి. నీ యాజ్ఞ(ప్రకారము పరసరామునికడ కరుగుదును, 
లోకములలో విఖ్యాతి నొందిన ఆ ఆర్యుని నేనిపుడు చూడగలుగుదునా? 

కథం ద తీవం దుఃఖం మే నాళశయిష్యతి భార్గవః, 

ఏత దిచ్చా మ్యహం జ్ఞాతుం యథా యాస్యామి త వై. 

ఆ భార్గవుడు నా తీవ్రదుణుము నెట్టు రూపుమాపును? అతనికడ కెట్టరుగు 
దును? ఇది తెలియగోరుచున్నాను. 

పో త్రవాహన ఉవాచ ౬ హో|తవాహను డిట్టు పలికెను. 

రామం (దత్యసి భే త్వం జామదగ్న్యం మహావనే, 

ఊగే తపసి వర్తనం సత్యసన్గం మహాబలమ్. 0 

అమ్మా! జమదగ్ని కుమారుడు మిక్కిలి భయంకరమగు తపస్సున 

ఉన్నవాడు, సత్యసంధుడు, మహాబలుడు అగు ఆ పరనరాముని నుహార ణ్యమున 

సీవు చూచెదవు. ' 

మహేన్ష్రం వై గిరి శేష్టం రామో నిత్య ముపాసి హ,. 

బుషయో వేద విద్యాంసో గన్గర్వావ్నరస న్గాః 81 
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ఆ రాముడు మహేం[ద్ర మనెడు పర్వతమున నిత్యనివాస మొనర్చును. 

ఆతని తోపాటు బుషులు, వేదవేత్తలు, గంధర్వులు, అప్సరసలు అట నుందురు, 

తత గచ్చస్వ భద్రం తే (బూయా శనం వచో మమ, 

అభివాద్య చ తం మూర్జ్నా తపోవృద్ధం దృఢ వతమ్. లిల్లి 

ఆమ్మా! అట కరుగుము. నా మాటగా తవన్సు వండినవాడు, చెదరని 

[వతము కలవాడు అగు ఆతనికి తలతో (పణమిల్దుము. 

[బూయా శ్పెనం పునర్భ దే యత్తే కార్యం మనీషితమ్, 

మయి సంకీర్తితే రామః సర్వం తతే కరిష్యతి. 88 

మంచిదానా! అటుపై ఆ మహార్షికి నీ కోరిక యేమో చెప్పము. నన్ను 
గురించి చెప్పినచో ఆ పరశరాముడు నీవు కోరినదెల్బ నెర వేర్చును. 

మమ రామః సఖా వళ్సే [ప్రీతియ కః సుహృచ్చ మే, 

జమదగ్ని సుతో వీరః సర్వశస్త్రభృతాం వరః, 84 

బిడ్డా! జమదగ్ని కుమారుడు వీరుడు, ఆయుధధారు అందరిలో మేటి ఆగు 
ఆ రాముడు నాకు |పాణతుల్యుడు, న్నాపె మిక్కిలి మక్కువ గలవాడు, మంచి 
హృదయము కలవాడు. 

ఏవం (బువతి కన్యాం తు పార్టినే హోతవాహనే, 

అకృత్మవణః |ప్రాదురాసీ ద్రామస్యానుచరః [పియః, 85 
ఇట్టా హో(తవాహనమహారాజు ఆ కన్యతో పలుకుచుండగా వరభరాముని 

(పియశిష్యుడు అకృత(వణుడు అచటి కరుదెంచెను, 

తతస్తే మునయ స్సర్వే సము త్రస్థుః సహ్మసళః, 

సచ రాజా వయోవృద్ధః సృష్టయో హో|తవాహనః,. 86 
ఆంత వేలకొలదిగా నున్న అచటి మునులందరు లేచి నిలిచిరి. పెద్ద 

వయస్సువాడు సృంజయవంశమువాడు నగు హో[తవాహనరాజు కూడ భ కితో 
నిలిదియుండెను. 

తతో దృష్ట్వా కృతాతిథ్య మన్యోన్యం తే వనౌకసః, 
సహితా భరత్మశేష్ట నిషేదుః వరివార్య తమ్, 87 
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అంత నా రాజును అకృత |వణుడును ఒకరి కొకరు అతిథిమర్యాదలు 

సల్పుకొనగా చూచిరి, బుమ లందరు ఆతని చుట్టి వచ్చి కూర్చుండిరి. ' 

తతస్తే కథయామాసుః కథా స్తా సా మనోరమాః, 
ధన్యా దివ్యాశ్చ రాజేన (ప్రీతిహర్షముదాయుతాః. 88 

అంత వారందరు హృదయమున కింపైన దివ్యములగు పుణ్యకథలు 

చెప్పుకొని పరమానందభరితు లై రి. 

తతః కథా నే రాజర్షి ర్మహాత్మా హోగత్రవాహనః, 

రామం లేష్టం నుహర్షీణా మపృచ్చ దకృత[వణమ్. | 89 

అట్టు (ప్రసంగములు ముగిసిన పిదప దొడ్డబుద్ధిగ ల హో[త్రవాహనుడు 

నుహార్షి శేష్టడగు పరశురామునిగూర్చి [ప్రశ్న చేసెను. 

క్వ సంప్రతి మహాబాహో జామదగ్న్యః (ప్రతాపవాన్, 

అకృత వణ శక్యో వై (దష్టుం వేదవిదాం వర. 40 

మహాబాహూ ! అకృత(వణా ! మహాపతాపము గల పరశరాము 
డిప్పు డెక్క_డ 2? ఆతనిని చూడనగునా ? 

అకృత్మవణ ఉవాచ - అకృత్మవణు డిట్టు పలికెను, 

భవ నమేవ సతతం రామః కీర్తయతి [వభో, 
సృజ్ఞాయో మే [పపియసఖో రాజరిరితి పారివ. 41 

జి a @ 

రాజా! ఆ సృంజయుడు రాజర్షి హో [త్రవాహనుడు నా (పీయసఖుడు 

అని పరశురాము డెల్ణ వేళల నిన్నే చెప్పుచుండును. 

ఇహ రామః పభాతే శో భవితేతి మతిర్మమ, 

దషాసే?న మిహాయానం తవ దర్శనకాజ్రయా. 42 
(6 ట్ ఫ్రీ అని మ 

రాము డిటకు రేపు ఉదయమున రాగలడని నా కనిపించుచున్నది. నిన్ను 

; చూచు కోరికతో ఇటకు వచ్చు ఆతనిని రేపు నీవు చూడగలవు. 

ఇయం చ కన్యా రాజర్షే కిమర్థం వన మాగతా, 

కస్య చేయం తవ చకా భవతీచ్భామి వేదితుమ్. 49 
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రాజర్షీ ! ఈ కన్య అడవికి ఏల వచ్చెను ? ఎవ్యరి బిడ్డ ? నీ కేమగును? 

తెలియగోరుదును, 

హో|తవాహన ఉవాచ _ హోత్రవాహను డిట్టు పలికెను. 

దౌహిత్రీయం మమ విభో కాశిరాజసుతా (పియా, 

జ్యేష్టా స్వయంవరే తస్మా భగినీభ్యాం సహానమ. 44 

స్వామీ! ఈమెనా కూతుబిడ్డ, కొశిరాజు కుమా రె. నాకు మిక్కిలి యిష్టమె 

నది, తన చెల్లెండిద్దరితో పెద్దది యగు ఈమె స్వయంవరమున నిలిచినది. 

ఇయ 'మమ్చేతి విఖ్యాతా జ్యేష్టా కాశివతేః సుతా, 

ఈమె కొళిరాజు పెద్దబిడ్డ. అంబ అని పేరు. చెల్లెం[డిద్దరు అందిక, అంబా 

లిక అనువారు. 

సమేతం పార్థివం క్షతం కాశిపుర్యాం తతోఒభవత్, 

కన్యానిమి త్ర తం విపర్షి త(తాసీ దుత్సవో మహాన్. 46 

నేల నేలు రాజు లందరు కాశిపురములో కూడుకొనిరి. కన్యల నిమిత్త 

ముగా ఓ వి్యప్రక్షి ! ఆట పెద్ద వేడుక జరిగెను. 

తతః కిల మహావీర్యో భీష్మః శాననవో నృపాన్, 
అధిక్షిప్య మహాతేజా స్తిసః కన్యా జహార తాః, శీ 

అంత మహాపరా[క్రమవంతుడు, కాంతనుకుమారుడు భీమ్మడు రాజుల 
నందరిని తోలివైచి ముగ్గురు కన్యలను అవహరించెనట, 

నిర్జిత్య వృథివీపాలా నథ భీష్మో గజాహ్యయమ్, 

ఆజగామ విశుద్ధాత్మా కన్యాభిః సహ భారతః, 48 

భరతవంశమువాడు, నిర్మ లచిత్తుడు నగు ఆ ఖీమ్మడు రాజుల నందరిని 

ఓడించి కన్యలతో కూడి కరిపురమునకు వచ్చెను. 

సత్యవత్ర్యై నివేద్యాథ వివాహం సమన న్రరమ్, 

(భాతు ర్విచిత్రవీర్యస్య సమాజ్ఞాషయత (ప్రభుః. 49 

అంత వారిని తల్లి సత్యవతికి అప్పగించి తమ్ముడగు విచ్మితవీర్యునకు 

ఇచ్చి వివాహము చేయు మని నిన్నవించెను. 
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తం తు వైవాహికం దృష్ట్యా క్రన్యేయం సముపార్ణితమ్, 

అ|బవీ తత గాజేయం మ నిమధ్యే ద్విజర్షభ. 50 

[బాహ్మణ[పవరా ! పెండ్రికొరకు సిద్ధముగా నుండి తోరపుముడి 

మొదలగు సంస్కా.ర ములు పొందియున్న విచిత్ర వీర్యుని గొంచి యీ కన్య 

మంత్రులతో కూడియున్న భీమ్మనితో నిట్లు పలికెను. | 

మయా శాల్వవతి ర్వీరో మనసా౬ఖివృతః వతిః, 
నమా మర్తసి ధర్మజ్ఞ జ దాతుం (భ్యాతేఒన్యమానసామ్. ధ్1 

వీరుడా ! నేను శాల్వుపతిని మనఃపూర్వకముగా వరించితిని, ధర్మజ్ఞా! 

ఇతరునకు మనసిచ్చిన నన్ను నీతమ్మున కీయదగదు. 

త్మృచ్చుత్వా వచనం భీష్మః సంమ న్ల్యి సహ మ న్లి9భిః, 

నిశ్చిత్య విససరేమాం సత్యావత్యా మలే సితః.. 52 
2 జి థి 

ఆ మాట విని ఖీమ్మడు మం(తులతో ఆలోచించి ఒక నిశ్చయమునకు 
వచ్చి సత్యవతి అనుమతి గొని యీమెను కాలుని క గరు వంపి వై చెను, 

అనుజ్ఞాతా తు భీష్మేణ కాల్వం సొభపతిం తతః, 

కన్యేయం ముదితా తత్ర కాలే వచన మబ్రవీత్. ర్లీ 

ఫీమ్మని అనుమతితో సొభవతి యగు శాల్వునికడ కరిగి యీ కన్య 
ఆనందవడుచు అతనితో ఆ నమయమున నిట్లు పలికెను, 

విసర్లితాఒస్మి భీష్మేణ ధర్మం మాం (పతిపాదయ, 
(న! 

ఇల్లీ ధు గస ॥ గో " మనసాభివృతం పూర్ణం మయా త్వం పార్థివర్షభ. 54 

ఆయ్యా! భఖీమ్మడు నన్ను వంపివైచెను. నాకు ధర్మము నను[గ 
హింపుము. నేను నిన్ను మున్నే మనసున వరించియుంటిని గదా! 

50. తమ్ _ ఆ విచి(శ్రవిర్యుని; a వాహికమ్ _ 'పెండ్రికొ రకు సిద్ధముగా 

నున్న వానిని; సముపార్థితమ్ _ . మంగళస్నా సము, “కోరణము ధరించుట 

మున్నగు సంస్కారములను హొంగియున్న వానిని చూచి యో కన్య 

ఖీష నితో ఇట్లు వరికనని పాక స్టయయు, ' 
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(పత్యాచఖ్యా చ శాల్వోఒస్యాళ్చారిత్ర స్యాభిశజ్కితః, 

సేయం తపోవనం [ప్రాపా తావస్యేఒభిరతా భృశమ్. 55 

ఈమె నడవడిని శంకించిన శాలు డీమెను నిరాకరించెను. తపస్సు 

నందు మిక్కిలిగా మనసుపెట్టి యామె తపోవనమున కరుదెంచెను. 
మయా చ (పత్యభిజ్ఞాతా వంశస్య పరికీ రనాత్, " 

అస్య దుఃఖస్య చోత్పతిం భీష్మ మేవేహ మన్యతే, 58 

వంశమును పేర్కొనుటవలన నేనీమెను గుర్తుపట్టితిని. ఈమె తన దుఃఖ 
మునకు ఖీమ్మడే కారణ మని తలచుచున్నది, 

అంబోవాచ - అంబ యిట్టు పలికెను. 

భగవ న్నేవ మే వేహ యథాఒహ పృథివీపతిః, 

శరీర కరా మాతుర్మే సృజ్ఞాయో హో త్రవాహనః, 67 

భగవానుడా! మా అమ్మకు శోదీర మిచ్చిన యీ సృంజయుడు హోత 

వాహనుడు పలికినది నిజమే, 

న హ్యుత్సహే స్వనగరం (ప్రతియాతుం తపోధన, 

అపమానభయా చ్చైవ [(వీడయా చ మహామునే. ర్రి 

మహామునీ! తపోధనా! అవమానము కలుగునను భయముచేతను, సిగ్గు 

వలనను మాయూరికి తిరిగిపో నిష్టపడను, 

యత్తు మాం భగవాన్ రామో వత్యతి ద్విజస తమ, 

తన్మే కార్యతమం కార్యమితి మే భగవన్మ తిః. ర్ 
పరశురామభగవానుడు నా కేది యపదేశించునో అదియే నేను తప్పక 

చేయదగినవని యని నా నిళ్ళృయము, 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగవర్వణి అమోపాఖ్యానవర్యణి 
హో తవాహనామాసంవాదే షట్స పత్యధికళ తత మోఒధ్యాయః. 

ఇది (శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున అంబోపాఖ్యానపర్వమున 

హో|త్రవాహనాంబాసంవాదముగల నూటడెబ్బదియార వ అధ్యాయము. 

et 0 [టు 

56. ఉత్పత్తిమ్ _ కారణమును, 



న ప్తన ప్తత్యధికశ తతమోఒ ధ్యాయః 
నూట డెబ్బదియేడవ అధ్యాయము 

అకృఠతవణపరశురానుయో రమ్బయా నహ వారొలాపః, 

అకృత| వణపరశురాములు అంబతో సంభాషించుట,. 

అకృత|వణ ఉవాచ - అకృత్యవణు డిట్టు పలికెను, 

దుఃఖద్వయ మిదం భదే కతరస్య చికీర్షసి, 

(పతిక ర్రవ్య మబలే తత్త్వం వత్సే వదస్వ మే. 1 

బిడ్డా! ఈ రెండు దుఃఖములలో దేనికి (పఠి|క్రియ చేయగోరుదువో నాకు 

నిజముగా తెలుపుము, 

యది సొభపతి ర్భద్రే నియో క్రవ్యో మత సవ, 

నియోత్యతి మహాత్మా స రామ స్వదిత కామ్యయా, లి 
బది 

ఒవవేళ సౌభపతిని కట్టడిచేయట iy కిష్టమేని మహాత్ముడగు రాముడు 

సీమేలుకోరి ఆతనిని దారికి తెచ్చును. 

1. దుఃఖద్యయమ్ _ దుఃఖము కలిగించిన జంట. భీమ్మడు, శాల్వుడు - 

అనువానిని; లీదా-పెనిమిటి లేకపోవుట ఒక దుఃఖము, తాపసులకు నీ 

శ|తువును నాశనము చేయవలసివచ్చుట ఆను రెండవ దుఃఖము _ 

అయినను శ తువు లిద్దరిలో; కమ్ _ ఎవనిని; (పతికర్తవ్యమ్ _ చంప 

గోరుదువు; లేదా _ ఒక్కొక్కునికి గతి లేకుండుట, మరణము అను 

దుఃఖద్వయము, 

౨. నియోక్తవ్యః _ లొంగరీసికొనదగినవాడు - నీ పాణి గహణముకొఅకు 

అనుదానిని సంఖువింవవలయును, 
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అథావగేయం భీష్మం త్వం రామేణేచ్చసి ధీమతా, 

రణే వినిర్ణితం దమం కుర్యా తదపి భార్గవః. తి 

మరియు నదీకుమారుడగు భీమ్మని ధీశాలియగు రాముడు రణమున 

ఓడించుట నీ కథిమతమైనచో భార్గవు డదియైన చేయును. 

సృష్టాయస్య వచః శ్రుత్వా తవ చైవ శుచిస్మితే, 

యద|త త్తే భృశం కార్యం తదద్దై వ విచి న్యతామ్. ర్తీ 

సృంజయుని మాటను సీ మాటను విని ఆతడు సీకేమి చేయవలయునో 

ఆది యిప్పుడే ఆలోచించుకొనుము, 

అమ్మోవాద - అంబ పలికెను, 

అపనీతాఒస్మి భీష్మేణ భగవన్నవజానతా, 
నాభిజానాతి మే భీష్మో (బహ్మన్ శాల్వగతం మనః, ర్ 

భగవానుడా! భీష్ముడు తెలియక సన్నెత్తుకొ నిపోయెను. నా మనస్సు 

కాల్వునిపె నున్నదని భీష్మ డెరుగడు. 

ఏత ద్విచార్య మనసా భవా నేత ద్వినిశ్చయమ్, 

విచినోతు యథాన్యాయం విధానం. [క్రియతాం తథా. 6 

ఇది నా మనసులో తమరే చక్కగా విచారించి న్యాయము తప్పని విధాన 

మును నిశ్చయింపవలయును, 

భీష్మే వా కురుశార్వూలే శాల్వరాజేఒథవా పునః, 

ఉభయోరేవ దా దిహ్మస్ యుక్తం యతత్ సమాదర. 7 

కురు (శేఘ్లడైన ఫీమ్మ నియందో, శల్వరాజునందో లేక యిరువురియందో 

యేది తగిన (ప్రతి కియయో అది చేయడు. 

క. భీమ్మనియందు (పతీకారమన్నచో ఊరక ఆతనిని గెలుచుట మ్మాతమే 

సంభ వింవవచ్చును. ఆంతమా [త్రము చేత సీ కయ్యెడు మేలేదియు 

ఉండదు. అతడు (బహ్మచర్య విషయమున (పతిజ్రతప్పనివాడుకదా అను 
ఖో 

"భావముతో చెప్పుచున్నారు, 

6. విధానం = (పలీకారము. 



అంబోపాఖ్యానపర్వము 158 

EE 
నివేదితం మయా హోత ద్దుఃఖమూలం యథాతథమ్, 

విధానం తత భగవన్ కర్తు మ ర్లసి యు కితః 

నా దుఃఖమునకు మూలకారణమును ఉన్న దున్నట్లు స్వామీ! తమ కెరి 

గించితిని. (ప్రతి (క్రియను తామె యుక్తితో సిర్గయింపవలయును, 

అకృత|వణ ఉవాచ - అకృత|వ్రణుడు పలికెను, 

ఉపపన్న మిదం భద్రే యదేవం వరవర్తిని, 
£9 

8. 

ధర్మం (పతి వచో [బూయాః శృణు చేదం వచో మమ. ట్ర 

అమ్మా! ఉ త్రఘకా ంత్రా! నీ వన్ని చక్కని మాట. ధర్మమునకు 

సంబంధించిన పలుకు పలుకుచున్నావు, ఈ నామాట కూడ వినుము, 

యవి త్వా మావగేయో వెన నయే ద్గజసాహ్వయమ్, 

10 శాల్వస్వాం శిరసా భీరు గృహ్హీయా దామచోదితః. 

గంగాతనయుడు నిన్ను కరిపురమునకు కొనిపోవనిచో కాలుడు రాముని 

మాటపె నిన్ను తలపై పెట్టుకొని తనకడరు కొనిపోవును, 

తేన త్వం నిర్జితా భే యస్మా న్నీతాఒసి థావిని, 

సంశయః శాల్వరాజస్య తేన త్యయి సుమధ్యమే. 11 

ఆ ఖీష్ముడు నిన్నొడుచుకొనెను. నిన్ను తన పట్టణమునకు తీసికొని 

పోయెను. ఆ కారణముగా ళాల్వునకు సీయందు సంశయము కలిగను, 

భీష్మః పురుషమానీ చ జితకాశీ తథైవ చ, 

తస్మాత్ |ప్రతిక్రియా యుక్తా భీష్మే కారయితుం తవ. 12 

భీష్ముడు పొరుషమునం దథియానము కలవాడు. జయము గొని విజ్ఞవీగు 

చున్నాడు. కావున నీకు ఆతనియెడల (పతీకా రము చేయించుటయే సరియెనది. 

అమ్ఫోవాచ - అంబ యిట్లు పలికెను. 

మమాపే ప్యెష సదా |బహ్మన్ హృది కామో౬ఖివ రతే, 

భూతయేయం యది రణే ఫీష్మ మిత్యేవ నిత్యదా. 18 

SMB.48 (11) 
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మహర్షీ! నాకును యుద్ధమున ఖీమ్మని చంపింపపలయుననియే దృఢమైన 
కోరిక విడువక ఎదలో మెదలుచున్నది. 

భీష్మం వా శాల్వరాజం వా యం వా దోషేణ గచ్చసి, 

(వశాధి తం మహాబాహో యత్కృతేఒహం సుదుఃఖితా. 14 

కీయ మహాబాహూ! ఫీమ్మనో, శాల్వరాజునో సీదృష్టిలో తప్పెవనియం 

దున్నదో - వానిని శాసింపుము. వారివలన నేనింత దుఃఖము పొందితిని, 

భీష్మ ఉవాచ - భీష్మ డిట్టు వలికెను. 
ఏవం కథయతా మేవ తేషాం స దివసో గతః, 
రా|త్రిశ్చ భరత్మశేష్ట సుఖశీతోస్టమారుతా. 15 

ఇట్టు చెప్పుకొనుచుండ గా వారి కొ పగ లెల్ల గడచెను. నుఖ మొసగు చల్ల 

దనము వెచ్చదనము కలిసిన గాలిగల రా|తియు గడచెను, 

తతో రామః (పాదురాసీత్ [(ప్రజ్వలన్నివ తేజసా, 

శిష్యః పరివృతో రాజన్ జటానీరధరో మునిః. 16 

అంత తేజస్సుతో వెలుగొందుచు జడలు నారబట్టలు ధరించిన ముని 

పరపరాముడు శిష్యులు చుట్టి రాగా అటకు వచ్చెను. 

ధనుష్పాణి రదీనాత్మా ఖడం బిభత్ పరశ్వధీ, 
౧ 

విరజా రాజశారూల సృక్షాయం సోఒభ్యయా న్న్ఫృపమ్. 17 
(a) లొ 

మొగమున వింకము కలవాడు, వింటిని, ఖడ్గమును, గం(డగొడ్డలిని 

ధరించినవాడు, పరిపద్ధుడు నగు పరవరాముడు సృంజయరాజును చేరవచ్చెను, 

తత సం తాపసా దృష్ట్వా స చ రాజా మహాతపాః, 

తసుః (పొళ్షులయో రాజన్ సాచ కన్యా తపస్వినీ. 18 
థి జ 

అంత నా తాపసులును, గొప్ప తపన్సుగల ఆ రాజును, తవస్విని యగు 

ఆ కన్యయును ఆతని గాంచి చేతులు మోడ్చి నిలువబడిరి, 

పూజయామాసు రవ్య[గా మధుపర్కెణ థార్గవమ్, 

అర్చితళ్చ యథాన్యాయం నిషసాద సహైవ తైః. 19 
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చద రని హృద యము౭లో వారందరు ఆతనికి మధుసర_ ముతో 

పూజలు సల్పిరి. అట్లు శాస్త్రము [ప్రకారము పూజలొందిన ఆతడు వారందరితో 

తతః పూర్వవ్యతీతాని కథయనౌ స్మ తావుభౌ, 
ర జ ry i ఆసాతాం జామదగ్న్యళ్చ సృష్ణాయ శ్చైవ భారత, 20 

అంత జమదగ్నికుమారుడును, సృంజయరాజును గడచిన వృతాంతము 
లన్నియు చెప్పుకొనుచు నుండిరి. 

తథా కథానే రాజరి ర్భృగు్రేషం మహాబలమ్, 

ఉవాచ మధురం కాలే రామం వచన మర్థవత్. 21] 

అట్లు (ప్రసంగము ముగిసిన పిదప ఆ రాజర్షి మహాబలముగల రామునితో 

అదను చూచుకొని ఆర్థ వంతమగు పలుకు నిట్లు పలికెను, 

రామేయం మమ దౌహిశీ కాశిరాజసుతా (ప్రభో, 

అస్యాః శృణు యథాత త్త్యం కార్యం కార్యవిశారద। 29 

రామా! (పభూ | కార్యవిళారదా ! ఈమె నా కూతుబిడ్డ; కాశిరాజు 

కొమారిత, ఈమె పని యొకటి కలదు. దాని తత్త్వ మెరుగుచు వినుము. 

పరమం కథ్యతాం చేతి తాం రామః (ప్రత్యభాషత, 

తతః సాఒభ్యవద దామం జ్వలన మివ పావకమ్, 28 

మంచిది, చెప్పుమని రాము డాదుతో వరికెను. ఆంత నామె అగ్ని వలె 

విరాజల్లుచున్న రామునితో నిట్లు చెప్పదొడగెను. 
(ap) a ౧ 

తతో౬భివాద్య చరణా రామస్య శిరసొ శుభొ, 

స్ఫృష్ట్యా పద్మదశాభాభ్యాం పాణిభ్యా మతః స్థితా, వసే 

వలి. పరమమ్ - నీవు చెప్పదలచినటి తప్పర చెప్పుమను వచోదనను తెలియ 

జేయువద మియ్యిది. | 

24. శరసొ _ (శేష్టములు - రః (ప్రధానే సేనా[గే అని మేదిని_పుంలింగ 
పయోగను ఆర్గము. 
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ఆమె |శేష్టములు, మంగశదాయకములు నగు రాముని పాదములను 

పద్మపురేకు లవంటి చేతులతో స్పృశించి యెదుట నిలిచి యుండెను... 

రురోద సా శోకవతీ బావ్పవ్యాకులలోచనా, 

(పపేదే శరణం చైవ శరణ్యం భృగునన్షనమ్. వర్ 

కన్నీటితో అలికిన పైన కన్నులు గలదియె లోపల కుమిలిపోవుచున్న ఆ 

అంబ పెద్దగా ఏడ్చెను. తనకు రక్షకుడైన భృగునందనుని శరణు వేడెను, 

రామ ఉవాచ - రాము డిట్టు పలికెను. 

యథా త్వం సృష్టాయ స్యాస్య తథా త్వం మే నృపాత్మజే, 

(ఖూహి యత్తే మనోదుఃఖం కరిష్యే వచనం తవ. విగ్ర 

రాజకుమారీ ! నీవు ఈ సృంజయున కెట్టి దానవో నాకును అట్టి దానవే, 

నీ గుండెలోపలి దుఃఖ మేమో చెప్పుము. నీవడిగినది చేయుదును. 

అమ్మోవాచ - అంబ యిట్లు పలికెను. 

భగవన్ శరణం త్వాఒద్య (పపన్నాస్మి మహా వతమ్, 

కోక సజ్కార్లవా న్మగ్నాం ఘోరా ముద్ధర మాం విభో. ల. 

గొప్ప (వతమున నున్న నిన్ను ఓ (పథూ! శరణు చొచ్చితిని. మోర 
ముగా మునిగిన నన్ను దుఃఖ మనెడు బురదగల సము[దము నుండి ఉద్ధ 

రింపుము. 

ఖీష్మ ఉవాచ - భీమ్మ డిట్లు పలికెను, 

తస్యాశ్చ దృష్ట్యా రూపం చ వపు శ్చాఖినవం పునః, 

సౌకుమార్యం వరం చైవ రామ శ్చినాపరో౬భవత్. 28 

ఆమె రూపమును, [కొ త్తయౌవనము గల దేహమును, అన్నింటిని 

మించిన సౌకుమార్యమును గాంచి రాముడు గుండెలో కుమిలిపోయెను. 

కిమియం పక్షుతీత్యేవం విమమర్శ భృగూద్వహ:, 

ఇతి దధ్యా చిరం రామః కృపయా2భివరిప్టతః. 29 

ఆ భృగువరేణ్యుడు ఈమె యేమి చెప్పునో యని తలచుచుండెను. జాలి 

నిలువెల్ల (క్రమ్ముకొనగా అదే విషయమున చాలసేపు మనసుంచిను, 
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కథ్యతా మితి సా భూయో రామేణోకా శచిస్మితా, 

సర్వమేవ యథాత త్వం కథయామాస భార్గవే, 80 

మరల ఆమెను చెప్పుమని అడిగెను. ఆమె భార్గవునకు జరిగిన దంతయు 

ఉన్నదున్నట్లు చెప్పెను. 

త్మచ్చుత్వా జామదగ్న్యస్తు రాజపుత్యా వచ స్తదా, 

ఉవాచ తాం వరారోహాం నిశ్చిత్యార్థవినిశ్చయమ్. 81 

జమదగ్నికుమారుడు ఆ రాజపు(త్రి మాట విని చేయదగిన దానిని 

గూర్చి ఒక నిగ్చయమునకు వచ్చి ఆమెతో నిట్లనెను, 

రామ ఉవాచ - రాము డిట్లు పలికెను, 

(పేషయిష్యామి భీష్మాయ కురు (ేష్టాయ భావిని, 

కరిష్యతి వచో మహ్యం [ఫత్వా చ స నరాధిపః, లలి 

అమ్మా ! కురు (శ్రేస్టుడగు భీమ్మునకు కబురంపెదను. ఆ రాజు నేను 
చెప్పినది విని చేయును. 

నచే త్కరిష్యతి వచో మయో క్రం జాహ్నవీసుతః, 

ధజ్యుమ్యహం రణే భద్రే సామాత్యం శస్ర్రతేజసా. 88 

ఆ జాహ్నవి కొడుకు నేను చెప్పినది చేయడో, యుద్ధమున క స్ర్రముల 
మంటతో మం|తులతో పాటు వానిని మాడ్చివేయుదును. 

అథవా తే మతి స్మత రాజప్పుతి న వర్తతే, 

యావ చ్చాల్వపతిం పీరం యోజయా మ్య్యత కర్మణి. 84 

అట్టుకా క అందు నీ బుద్ధి (పవ రర్షింపనిచో నః కొరరమునందు పీరుడగు 

శాల్వరాజును నియోగింతును. 

అమోవాచ - అంబ యిట్టనెను. 

విసర్జితాఒహం ఖీష్మేణ [(శుత్వైవ భృగునన్లన, 

కాల్వరాజగతి౦ భావం మమ పూర్వం మనీషితమ్. 85 

88. జాహ్నవీనుతః - గంగకొడుకు _ ఖీమ్మడు. 

84. అత కర్మణి _ ఈ పనియందు _ పెండ్లి చేసికొ నుటయం దని భావము, 
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భార్గవరామా! నాకు మున్నే భావము శాల్వరాజుపై గలదని విన్నంతనే 

భీష్ముడు నన్నటకు పంపివై చెను, 

సౌభరాజ ముపేత్యాహ మవోచం దుర్వచం వచః, 

నచ మాం (పత్యగృహ్లాత్ స చారిత్యపరిశ జ్కాత 9. 88 

నేను కాల్వరాజును సమీపించి పలుక శక్యముకాని మాట పలికితిని, అతడు 

నా నడవడిని శంకించి నన్ను కైకొనడాయెను! 

ఏతత్సర్వం వినిశ్చిత్య స్వబుద్ధ్యా భృగునన్లన, 

యద్మతొపయికం కార్యం తచ్చి నయితు మర్తసి. వ్ 
ఎని బా 

భార్గవమునీ! ఇది యొల్హయు న్సి బుద్ధితో చక్కగా ఆతోచించి యిందు 

తగినదేమో దానిని నిర్ణయింపద గును. 

మమ తు వ్యసన స్యాస్య భీష్మో మూలం మహ్మావతః, 

యే నాహం వశమాసీతా సముత్రివ్య బలా తదా. 88 

నాకుమా[తము నాయీ కష్టమునకు, [బ్రహ్మచర్య మను మహావతము 

పూనిన భీమ్మడే మూలకారణ మనిపించుచున్నది. నన్నాతడు బలాత్కారముగా 
ఎక్తికొనివచ్చి తన వశము చేసికొనెను, 

భీష్మం జహి మహాబాహో యత్క్భతే దుఃఖ మీదృశమ్, 

|పాపాఒహం భృగుశార్దూల చరా మ్య్మపియ ము త్రమమ్. 89 

డీ మహాబాహూ! ఎవనివలన నా కింత దుఃఖము కలిగనో ఆ భీష్ముని 

వధింపుము. ఇంత "ఘోర మైన కీడు పొంది తిరుగుచున్నాను, 

స హి లుబ్లశ్చ నీచశ్చ జితకాశీ చ భార్గవ, 
థి ౧ 

తస్మాత్ [ప్రతి కియా కరుం యుకా తస్మె త్వయా౬నఘ, 40 

87, జాపయికమ్ _ యు కమైనది. 
40. లుబ్బః _ లోభి _ నన్నపహరించెను కనుక; 

సీచః _ నీచుడు. వీలయన తానై నన్ను అంగీకరింపలేదు. కామవాంఛ 

లేనివాడు కన్యను ఎత్తుకొనిపోవుట దోషమని భావము. 
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ఆతడు లోభి, నీచుడు, గెలిచి కులుకుచున్నాడు కావున (ప్రతిక్రియ నీ 
వాతనికే చేయట యుక్తము. 

ఏష మే [కియమాణాయా భారతేన తదా విభో!, 

అభవ ద్ధృది సంకల్పో ఘాతయేయం మహా వ్రతమ్. Al 

ఆ భరతవంళరాజు నన్నట్టు హింసించుచుండగా నా మదిలో ఈ (బ్రహ్మ 

చారి వతమువానిని చంపవలయునన్న సంకల్పము పుష్టైను. 

తస్మాత్ కామం మమాద్యేమం రామ సంపాదయానఘ, 

జహి భీష్మం మహాబాహో యథా వృతం పురందరః, 42 

పుణ్యాత్మా! రామా! కావున నాకోరిక సీడేర్పుము. దేవేంద్రుడు వృతుని 

చంపినట్లో మహాబాహూ | ఖీమ్మని చంపుము. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి అమ్మోపాథ్యానవ ర్వణి 

రామామ్బాసంవాదే సస పత్యధికశ తత మో౬ధ్యాయః, 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున అంటోపాఖ్యానపర్వమున 

రాముడును అంబయు సంభాషించుటయను నూట డెబ్బదియేడవ 

అధ్యాయము, 

శ «* 
జ క ఈల వ్య Gre we wet 

42. కియమాణాయాః - బలాత్కారముగా కొనివచ్చుచున్న పుడు హింసింప 

బడినదాన నగు _ కూ “హింసాయామ్” అను ధాతు నియ్యది. స్వాది 

గణములోనిద్ది, 
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నూటడెబ్బదియెనిమిదవ అధ్యాయము 

అమాపరశురామయో? నంవాదకః, అకృత|వణన్య నంమతిః, 

పరశురానుఖీష్కయో రోషపూర్ణో వార్తాలాప ్రయోర్యుద్ధాయ 
కురుకే[తే గమనం చ. 

అంబొాపరశురాముల సంవాదము, అకృత | వణుడు నమ్మతించుట, 

పరశురాముడును ఖీష్ముడును రోషము నిండిన మాటలు ఫలికికొనుట, 

యుద్ధమున క్రై కురు కేత్రమున కరుగుట, 

ఫీష్మ ఉవాచ -_ భీష్మ డిట్టు చెప్పెను. 

ఏవముక్ర స్తదా రామో జహి భీష్మమితి |పభో, 
ఉవాచ రుదతీం కన్యాం చోదయ నీం పునః పునః. క్షే 

- ఏీడ్సుచు తన్ను మాటిమాటికి భీష్ముని చంపుమని పురికొల్పుచున్న ఆ 
కన్యను చూచి రాము డిట్లనెను, 

కాశ్యే న కానుం గృహ్హామి శస్త్రం వై వరవర్ణిని, 

బుతే (బహ్మవిదాం హేతోః కిమన్యత్ కరవాణి తే, లి 

[ఓ కాశిరా జపు తీ! (బహ్మవేత్తల కారణముగా తప్ప నేను నా ఇచ్చ నను 

సరించి ఆయుధము చేపట్టను. మరియొకటి యేడైన నీకు చేయుదునా ? 

వొచా భీష్మశ్చ శాల్వశ్చ మమ రాజి వశానుగె, 

భవిష్యతో ౬నవద్యాజ్లీ తత్ కరిష్యామి మా శుచః. 8 

ఖభీమ్మ డును, శాల్వుడును నామాటను బట్టి హోన్సవారే; కాబట్టి ఆవని 

చేయుదును. శోకింపకుము 

2, కాశ్యే - కాశిరాజకన్యక కాశ్య ఆ శబ్దము పై సంటోధన; రామమ్ _ 

ఇచ్చ ననుసరించి, 
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న తు శస్త్రం (గహీష్యామి కథజ్బొదపి భావిని, 

బుతే నియోగా ద్విప్రాణా మేష మే సమయః కృతః. 4 

కాని గొప్ప విద్యావేత్తలగు |బాహ్మణుల ఆదేశము లేక ఎన్నటికి 

ఆయుధము పట్టనని నేను (ప్రతిజ్ఞ చేసితిని. కావున శస్ర్రము చేత బట్టను, 

అమోవాచ _ అంబ యిట్టు పలికెను. 

మమ దుఃఖం భగవతా వ్యవనేయం యత స్తతః, 

తచ్చ భీష్మ|ప్రసూతం మే తం జహీశ్వర మా చిరమ్, ర్ 

స్వాములు నా దుఃఖము నెట్టెనను పోగొట్టనే వలయును, అదియు భీమ్మని' 

వలన పుట్టిన ది, (ప్రభూ! వానిని చంపుడు. అలసింవకుడు. 

రామ ఉవాచ - రాము డిట్టనెను. 

కాశికన్యే పున (ర్బూహి భీష్మ సే చరణా వుభౌ, 
శిరసా వన్షనార్హోఒపి (గహీష్యతి గిరా మము. 8 

ఓ కాశిరాజకుమారీ! మరల వలుకుము. ఖీమ్మడు నీ్నీమొక్కులు పొంద 
దగువాడయ్యు నామాటపై సీ రెండుకాస తలతో పట్టుకొనును. 

అమ్చోవాచ _- అంబ యిట్లు పలికెను, 

జహి భీష్మం రణే రామ గర్జన మసురం యథా, 
సమాహూతో రణే రామ మమ చేదిచ్చసి |పియమ్, 

(పత్మిపతం చ యదపి తత్ సత్యం కరు మ ర్లసి, 7 

రామా! నీవు న్నాపియము కోరుదువేని యుద్దము న సీ వాతనిని ఉసికొల్ప 

వలయును. బొబ్బలిడుచున్న రక్కసుని చంపిన తీరున ఆ ఖీమ్మని చంప 
వలయును, నాకిచ్చిన మాట యేవైన నున్నచో అగి అవిధముగొ సత్యము చేయ 

వలయును, 

భీష్మ ఉవాచ - భీష్మ డిట్లు చెప్పెను. 
తయోః సంవదతో రేవం రాజన్ రామామృయో స్తదా, 

బుషిః పరమధర్మాత్మా ఇదం వచన మబవీత్. 8 

ర. మునిః - అకృత[వబుడు, 
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అట్టు రాముడును అంబయు సంవాదము చేయుచుండగా పర మధర్మాత్ము 

డన ఆకృత (వణమహారి యిటు పలికెను. 
కులం ల రు 

శరణాగతాం మహాబాహో కన్యాం న త్యక్తు మర్తసి, 
యది భీష్మో రణే రామ సమాహూత స్యయా మృధే. 9 

నిరితో ఒస్మీతి వా(బూయాత్ కుర్యా ద్వా వచనం తవ, 

కత మస్యా భవేత్ కార్యం కన్యాయా భృగునన్గన. 10 

ఓ మహాబాహూ! శరణు పొందిన కన్యను సీవు విడిచిచేయదగదు, 

నామా! నీవు భీష్మని యుద్ధమునకు పిలిదినచో ఓడితినని యేని పలుకును, లేదా 

సీ మాటను పాటించును. అంత సీమెపని తీరును. 

వాక్యం సత్యం చ తే వీర భవిష్యతి కృతం విభో, 

(ప్రభూ! మహామునీ! వీరా! నీవు పలికిన మాటయు సత్యమగును, 

ఇయం చాపి ప్రతిజ్ఞా తే తదా రామ మవిమునే, క్షే 

జిత్వా వై క్మతియాన్ సర్వాన్ (బాహ్మబేషు (పత్మిపతా. 

రామా! మహామునీ! నీవు క్ష [తియుల నందరిని గెలిచి (దాహ్మణులకు 

ఈ (పతిజ వినిపించితివి గదా! 
జః 

బ్రాహ్మణః క్షతియో వైళ్యః హదశ్చైవ రణే యది, 12 
(బహ్మద్వి డ్భవితా తం వై హనిష్యామీతి భార్గవ. 

(వాహ్మణుడు గాని, క్షత్రియడు గాని, వైళ్ళుడు గాని, శూద్రుడు గాని, 
(బహ్మ ద్వేషి యెనచో వానిని యుద్ధమున చంపుదు నని (ప్రతిజ్ఞ చేసితివి, 

శరణారే (పపన్నానాం ఖీతానాం శరణారినామ్, 18 
థి టి 

న శక్ష్యామి పరిత్యాగం కర్తుం జీవన్ కథజ్బున, 

శరణము కోరి ఆ్మళయించిన ఖీకులను (_దదికిరయుండగ నెన్న టికిని 

విడువజాల ననియు వలికితిని. 

యశ్చ కృత్స్నం రణే క్షతం విజేష్యతి సమాగతమ్, 14 

దీపాత్మాన మహం తం చ హనిష్యామీతి భారవ. 
n 
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మరియు కూడివచ్చిన క్ష|క్రియసముదాయము నెవ్వడు పోరున గెలుచునో 
యట్టి పొగరుగుండె వానిని కూడ చంపుదు ననియు (పతిజ్ఞ చేసితివి. 

స ఏవం విజయీ రామ భీష్మః కురుకులోద హః, 

తేన యుద్ధ్యస్వ సజ్ఞామే సమేత్య భృగునన్లన, 15 

రామా! భృగునందనా ! కురుకులమున [శేస్టుడగు ఆ భీష్మ డట్లు 
విజయము పొందినవాడు. యుద్ధమున వానితో తలపడి పోరుము. 

రామ ఊవాచ _ రాము డిట్టు పలికెను. 

స్మరామ్యహం పూర్వకృతాం (వకిజ్ఞా మృషిస త్తమ. 

బుషిస త్తమా! మునుపు చేసిన (పతిజ్ఞను స్మరించుచునే యున్నాను. 

తథైవ చ చరిష్యామి యథా సామ్నైవ లవ్స్యతే, 16 

కార్య మేత న్మహ (దృహ్మన్ కాశికన్యామనోగతమ్, 

గమిష్యామి స్వయం తత కన్యా మాదాయ యత్ర సః, 17 

(బ్రాహ్మణో తమా! ఈ కాశికన్య మదిలో నున్న మహాకార్యము సామో 

పాయముచేతనే సాధ్యమగునట్లు (పయత్నింతును. ఈ కన్యను తీసికొని యా 
ఖీమ్మ డున్నచోటికి స్వయముగా పోవుదును, 

యది ఫ్రీషో రణక్టాఘీ న కరిష్యతి మే వచః, 

హనిష్యా మ్యేన ముది క్ర మితి మే నిశ్చితా మతిః, 18 

ఫీమ్మడు రణమునే కొనియాడుచు నామాట వినకుండెనో పొగరెక్కిన 

యాతనిని చంపివై చెదను, ఇది నా నిక్సితమగు అధి పాయను, 

నహి బాణా మయోత్సృష్టాః సజ్జ నీహ శరీరిణామ్, 

కాయేషు విదితం తుభ్యం పురా క్షత్రియ సజ్లరే, 19 

19. ఇహ _ ఈ లోకమున; శరీరిణామ్ - శరీరము కలవారై యుండగా; 

మయా-నాచేత; ఉత్సృష్టాః - వదలబడిన; బాణాః-బాణములు? న సజ్జ న్తి 

తగులవు _ అనగా నా బాణములు తగిలిన తరువాత వారు శరీరము కల 

భారగుట అసంభవమని తాత్పర్యము. 
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నేను వదలిన బాణములు ఈ లోకమున శళరీరముగలవారి దేహముల 

యందు తగుల్కొనవు. మునుపు క్షతియలతో నైన పోరునందు నీకిది తెలిసిన 
విషయమే. 

ఏవముక్వా తతో రామః సహ తై [(రృహ్మవాదిఖిః, 

పయాణాయ మతిం కృత్వా సముతస్తొ మహాతపాః. 20 

అంత నా రాముడు వేదవేత్తలగు ఆ బుషులతో నట్టు పలికి ప్రయాణము 

నకు నిర్ణయించి బయలు దేరెను. 

తతసే తా ముషిత్వా తు రజనీం తత తావసాః, 
హుతాగ్నయో జ పజప్యాః (పతస్టు ర్మజ్జిఘాంసయా. 21 

అంత నా తాపసులందరు ఆ ర్మాతి ఆచటనే గడపి అగ్నులను  వేల్చి 

జపము లొనర్చి నన్ను చంపు కోరికతో బయలుదేరిరి. 

అభ్యాగచ్చ తతో రామః సహ త్రై |ర్భహ్మవాదిభిః, 

కురుకేత్రం మహారాజ కన్యయా సహ భారత. 22 

అంత పరశురాముడు వేదవే త్రలగు వారితో కూడి, ఆ కన్యతో పాటు 

కురుక్నేత్రమునకు వచ్చెను, 

న్యవిశన్త తతః సర్వే పరిగృహ్య సరస్వతీమ్, 
తావసా స్తే మహాత్మానో భృగు శేష్టపురస్క్మృతాః. 28 

అంత నా మహాత్ములగు తాపసు లందరు భృగువంళవ రేణ్యుని ముందిడు 

కొని సరస్వతి నది తీరమున బస చేసియుండిరి. 

భీష్మ ఉవాచ = భీష్మ డిట్టు చెప్పెను. 

తత సృతీయే దివసే సందిదేశ వ్యవస్థితః, 

కుర్ముపియం స మే రాజన్ పాపోఒస్మీతి మహా వ్రతః, 24 

అంత మూడవ దినమున చక్కగా కుదురుకొని ఆ మహా వతుడు, 

రాజా నేను వచ్చితిని, నాకు పియ మొనరింపుము _ అని వార్త పెపైను. 

తమాగత మహం శ్రత్యా విషయా న్లం మహాబలమ్, 

అభ్యగచ్భం జవే నాకు (ప్రీత్యా తేజోనిధిం (వభుమ్, నిక్ 
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అట్టా మహాబలుడు, తేజోనిధి, (వభువు పరశురాముడు నా దేశము పొలి 

మేరలలోనికి వచ్చి యుండెనని విని (ప్రీతితో వెంటనే వడివడిగా ఎదురేగితిని. 

గాం పురస్కృత్య రాజేన) (వాహ్మణై ః పరివారితః, 

బుత్విగ్భి ర్లేవకల్ప్పైళ్చ తథైవ చ పురోహితై 8. 26 

రాజేం|[దా ! గోవును ముందుంచుకొని, (వాహ్మణులు చుట్టిరాగా, దేవతల 

వంటి బుత్విక్కు_ లతో పురోహితులతో ఆ మహర్షి శెదురేగితిని, 

స మా మభిగతం దృష్ట్వా జామదగ్న్యః (వతావవాన్, 

|పతిజగ్రాహ తాం పూజాం వచనం చేద మృబవీత్. వ 

(పతాపవంతుడగు ఆ పరశురాముడు అ ఫ్లిదురుగా వచ్చిన నన్ను గని 

నా పూజను స్వీకరించెను, మరియు నిట్లు పలికెను, 

రామ ఉవాచ _ రాము డిట్లనెను, 

భీష్మ కాం బుద్ధి మాస్థాయ కాశిరాజసుతా తదా, 

అకామేన త్యయా౭.2_నీతా పున శ్చైవ విసర్జితా. 28 

ఫీష్మా 1 నీ వానాడు కోరిక లేకయే ఏ బుద్ధితో ఈ కాశిరాజకన్యను 
తెచ్చితివి ? మరల ఏల వదలి వై చితివి. 

విభంశితా త్వయా హీయం ధర్మా దాసే యశస్వినీ, 
పరామృష్టైం త్వయా హీమాం కో హి గను మిహార్గ తి. 29 

ఏ పాప మెరుగని యీూయమ సీ వలన ధర్మమునుండి (_భష్టురాలై నది. 

నీవు స్పృశించిన ఈమెను మరి యెవ్వడుగాని స్వీకరింపనగునా? 

(పత్యాఖ్యాతా హి కాల్వేన త్వయా౬౬సీతేతి భారత, 

తస్మా దిమాం మన్నియోగాత్ (పతిగృహ్లేష్వ భారత. 80 

నీవు తెచ్చితివని శాల్వు డీమెను (తోసివై చెను, కొవృన నామాట పై ఈమెను 

సీవే పరి|గ హింపుము. 

స్వధర్మం పురుషవ్యా ఘ రాజప్ప తీ లభ త్వియమ్, 

న యుక మవమానోజఒజయం రాజ్ఞాం కోరుం త్వయానఘ, సి] 
ఇటీ or] 
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పుణ్యాత్ముడా! పురుష శేస్టుడా! ఈ రాజపు[తి తన ధర్మమును తాను 

పొందుగాక! సీవిట్టు రాజులకు అవమానము చేయుట కానివని. 

తత సం వై విమనస ముదీజ్యాహ మథాబువమ్, 
అల ఇల అల్లో || నాహ మేనాం పున ర్షద్యాం [బహ్మన్ (భ్యాతే కథజ్బన. ౨౩ 

అంత నేను మనసు సరిగా లేని ఆ మహర్షిని చూచి యిట్లు పలికితిని ; 

(బాహ్మణోత్తమా! మరల నే సీమెను ఎన్నటికిని నా తమ్మున కొనజాలను. 

శాల్యస్యాహ మితి (ప్రాహ ఫురా మామేవ భార్గవ, 

మయా చై వాభ్యనుజ్ఞాతా గలేయం నగరం (పతి. 88 

ఈమె మునుపు నేను శాల్వునిదాన నని నాతోడనే యొ త్రి పలికేను. నే 
ననుమతించితిని, ఆమె యాతని నగరమునకు వెళ్ళిపోయెను. 

న భయా న్నావ్యనుకోశా న్నార్తలోభా న్న కామ్యయా, 
థి 

శాతం ధర్మ మహం జహ్యా మితి మే వత మాహితమ్. లి 

భయమువలననో, జాలివలననో, ధనలోభమువలననో, కామదృ్భష్టివలననో 

క్ష|తియధర్మమును విడనాడ ననునది నేను పట్టిన వ్రతము, 

అథ మా మబవీ |దామః కోధపర్యాకులేక్షణః, 

న కరిష్యసి చేదేత ద్యాక్యం మే నరపుజ్గవ. వీరీ 

హనిష్యామి సహామాత్యం త్వా మద్యేతి పునః పునః, 

సంరంభథా ద|బవీ [దామః కోధవర్యాకులేక్షణ 8. 86 

అంత నా రాముడు [కోధముతో తిరుగు పడుచున్న కనులతో “ఓయీ! 
నా ఈ మాటను పాటింపవేని నిన్ను నీ వారితో పొటు ఇప్పుడు చంపివె చెద నని 
మరల మరల |క్రోధావేశముతో పలికెను. 

తమహం గీర్భి రిష్టాభిః పునః పున రరిన్లమ, 

అయాచయం భృగుశార్దూలం న చైవ |వశశామ సం. వ్ 

భృగువంశ వరెజ్యుడగు నతనిని పలుమారులు (పీఠిపాాత్రములగు మాట 
లతో చేడుకొంటిని. ఆతడు శాంతి పొందనే బేదు. 
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(ప్రణమ్య తమహం మూర్ధ్నా భూయో బ్రాహ్మణస త్త్రమమ్, 

ఆ|బువం కారణం కిం తద్య త్వం యుద్ధం మయేచ్చసి. 88 

మరల ఆ [బాహ్మణస త్రమునకు తలతో [మొక్కి పలికితిని - స్వామీ! 
నాతో యుద్ధ మేల కోరుచున్నావో కారణము చెప్పుము. 

ఇష్ట సం మమ బాలస్య భవతై వ చతుర్విధమ్, 

ఉపదిష్టం మహాబాహో *షో్యో౭ స్మి తవ భార్గవ. 89 

నేను బాల్యమున సీ వలననే నాల్లు విధముల ధనుర్విద్య నేర్చితిని. 
భార్గవా! మహాబాహూ! నేను సీ శిష్యుడను గదా! 

తతో మా మ్మబవీ |దామః కోధసంర కలోచనః, 

జానీషే మాం గురుం ఖీష్మ గృహ్హాసీమాం న చైవహ. 40 
సుతాం కాశ్యస్య కౌరవ్య మ్మత్పియార్థం మహామతే. 

అంత (కోధముతో ఎరుపెక్కిన కనులు గల రాముడిట్లు పలికెను: 

భీష్మా |! నన్ను గురువుగా నెరుగుదువు. కాని నా (పియము కొరకు కాశిరాజు 

కూతురగు ఈమెను, ఓ మహామతీ! [గహింపకున్నావు. 

న హి తే విద్యతే కాని రన్యథా కురుననన. hl 

కురుకుమారా! వేరు విధముగా నీకు శాంతిలేదు. 

గృహాణేమాం మహాబాహో ర రక్షస్య కుల మాత్మనః, 

త్వయా విభంశితా హ్యం భరారం నాధిగచ్చతి. 42 

మహావాహూ! ఈమెను (గహింపుము, సీ కులమును రశ్నించుకొనుము, 

సీచే (భష్టురాలైన యీమె భర్తను వొందకున్నటి. 

తథా బ్రువన్తం తమహం రామం వర పురజ్ఞాయమ్, 
నై తదేవం పునర్భావి (బప హ్మార్షె తిం (శమేణ లే 48 

హారకుడగు ఆ రామునితో నిట్టంటిని అట్టు పలుకుచున్న శ్యతున సంహో 

చు. నీరు (నమ ఏల? (బహ్మర్షీ! ఇది యెన్నటికిని సంభ పింప 

గురుత్వం త్వయి స్వ(పైక్య జామదగ్న్య పురాతనమ్, 

పసాదయే త్రం భగవం స్యక్తెమె తు ప్రదా మయా. = hh 
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జమదగ్నితనయా! (పాతది యగు నీ గురుత్వమును చక్కగా భావించి 

నిన్ను (బతిమాలుకొ నుచున్నాను. ఈమెను నే నెన్నడో విడచివై చితిని. 

కో జాతు పరభావాం తు నారీం వ్యాలీ మివ సీతామ్, 

వాసయేత గృహే జానన్ గ్రీణాం దోషో మహాత్యయః. 45 

ఇతరునియందు నస్సుగల యింతిని, (తాచుపామువంటి దానిని ఎరిగి 

ఎవ్వడైన నింట నిలుపుకొనునా? స్ర్రీల తప్పు [ప్రాణసంకటము కలిగించునట్టిది. 

న భయా ద్వాసవ స్యాపి. ధర్మం జహ్యాం మహ్మావత, : 

పేసీద మా వా యద్వా లేక కార్యం తత్కురు మా చిరమ్. 46 

ఇం దునివలన భయము కలిగినను నేను ధర్మమును విడనాడను. దయ 

చూడుము. కాదా! నీవు చేయదలచిన దేమో త్వరగా చేయుము. 

ఆయం చాపి విపద్ధాత్మన్ పురాణే శ్రూయతే విభో, 

మరు తేన మహాోబుద్దే గతః లోకో మహాత్మనా. 47: 

మహాత్ముడగు మరుత్తుడు పాడిన శ్లోక మొకటి, (వభూ! విపద్ధాత్ముడా! 

మహాబుద్దీ! పురాణమున వినవచ్చుచున్నది. 

“గురో౬ర వ్యవలి పస్య కార్యాకార్య మజానతః, 

ఉత్పథం |ప్రతివన్నస్య పరిత్యాగో విధీయతే”. 48 

“మదించినవాడు, కార్యమేదో, అకార్య మేదో యెబుగనివాడు, చెడుదారి 

పట్టినవాడు నగు గురువునై నను వదలుట కర్తవ్యము.” 

స త్వం గురు రితి పేన్లూ మయా సంమానితో భృశమ్, 

గురువృ తిం న జానీ మే తస్మా ద్యోత్స్యామి వై త్వయా. 49 

ఆ నిన్ను గురుడ వని (పేమతో ఇంతవరకు ఎంతో మన్నించితిని, 
గురువు తీరెట్టిదో తెలియకున్నావు. కాన నీతో నింక పోరెదను. 

గురుం న హన్యాం సమరే ద్రాహ్మణం చ విశేషతః, 

విశేషత సపోవృద్ధ మేవం జా నం మయా తవ. 50 

48, ఆవరిప్తన్య _ గర్భము గలవానియొక్క.; 
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Yo Fan nf ne బట - న. ౯ (1 గ oF 1 
నేను సమరమున గురువును; అందును (బాహ్మాబుసి, ౫ మ్ర్య్తేలి 

(ఓ 

తపస్సు పండినవానిని చంపను. కావుననే సీ చేష్టితమును ఇంతవరరు తమించితని, 

ఉద్యతేషు మథో దృష్ట్వా బ్రాహ్మణం క్ష్మ్యత్రబన్టువత్ , 

యో హన్యాత్ సమరే (క్రుద్ధం యుధ్య న మవీలా మున్, bl 

(బహ్మ హత్యా నత కస్య స్యాదితి ధర్మేమ నిశ్చయః, 

క్ష్రియునివలె బాణమెల్తి పట్టుకొని పోరుచున్న (కుద్ధుడు, పారిపోనివాడు 

నగు (బాహ్మణుని చంపి: సవానికి (ఎహ్మ హత్య అసు బాపు కయగ ద సి ధర్మ 

శా స్ర్రమేల నిర్ణయము. 

త్రో షృతియాణాం గి సిత్ ధర్మ షతియోఒస్మి తపోధన, : ధ్వి 

యో యథా వరలే యస్మిం సస్మిన్నేవ (ప్రవర్త రయన్, 

నాధర్మం సమవాప్నోతి న చా శేయశ్చ వినతి. ఫ్లై 

Rue లో ర్న Sw, శీ a “a wt ఇ ఆ ఇ జ అ? 
నను ష్యతియుల ధర్మమునందు నెలకొని యున్న వాట ను, తపోధనా! 

షతియుతను. ఏ పురుషుడు ఏ వటుపసియందు ఎట్టి భావముతో మెలగునో 

ఆ పురుషుడు అ నరునియందు అట్టిభావమునే (పవ శ్రింప జేయుచు ఆధర్మమును, 

అశభ మును పొందడు. 

అరే వా యది వా ధరే 
థి 3 , 

అర్జసంశయ మావన్న [(శేయా న్నిస్పంశయో నరః, bh 

ఖలీ ఖ్” he rut a fn మమ rer వీకి యః ని మనుబుడు; caf న్ ఎ పరునియంటు; రేణు. - ఎట్టు ఎ 

అలో అటి ఒం సమర్థో బెళకాలవిత్, 

(ప్రీతితో డనో 9 ద్వేషముతి క్ ననీ ప్ర వర్తతే ల మెం గగ స్ నర = ఏవి గ 

4 Mh in ఆ స న ఇగో Mw హో నరుడు, తస్మిన్ = వరుసియందు; ప్ై ప అటే; (పవ గయన్ - 
(౮ a నాజి 

వే 

B స్ట స్ ల wy want గ్ "0 Tey any tM | 4 చో 
(అతి 1 అర 10 టిం చరుటు; అభ ర్ బటు ~ CoM ర్మమును; స్సు 

గ wy wy ల , ఓ ॥ ఇ / 
సమవాబేి తి ~ DoE ‘| dn |” bsp tas Wp సె నిన్దడ ల 

సగొందడు. సబ్బు గన్ను ign hy 1D బాన శీను సన్ను ద్వేసించుట 

అధర్మము రొాటిందు.. దొసిపలన నేను అశుథఘును ఫొందను అసి 

భావము, 

ర్. అర్థ విషయమున ఇయం. అయా జను సంఘియుయు నధిగనపుడు 

సంచయము దం ముగా స్పుగ్సును [i మూదు అన, గర i Wan 

SMB.49 (11) 
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దేశత త్ర్యమును, కాలత _త్ర్యమును ఎరిగిన వివీకవంతునకు అర్థ విషయ 

మున గాని ధర్మవిషయమునగాని సంశయము కలిగినపుడు అర్థ విషయమున 

మా(త్రమే సంశయము పొందినచో ఆతడు. నిస్సృంళయముగా గొప్పవాడు, 

యస్మాత్ సంశయితే౭_వ్యర్ణే. యథాన్యాయం (పవర్తసే, 

తస్మాద్ యోత్స్యామ్ సహిత స్యయా రామ మహాహావే. కర్ర 

సంశయింపద గిన అర్గవిషయమున కూత నీవు న్యాయము తప్పియే 

మెలగుచున్నావు. కావున రామా ! మహాయుద్ధముస సీతో పోరి సలుపుదును. 

పశ్య మే బాహు వీర్యం చ విక్రమం చాతిమానుషమ్, 

ఏవం గలేఒపి తు మయా యచ్చక్యం భృగునన్లన. 56 

తత్కరిష్యే కురు షేలే యోత్స్యే విప త్వయా సహా, 

ద్వన్వ్వే రామ యథేష్టం మే సక్టీభవ మహాద్యుతే. ర్ 
మున సంశయము కలిగినపుడు నిశ్చయము పొంది ధర్మమే ఆచరించుట 

కర్తవ్యమని తాత్పర్యము. 

నిన్ను ఆర్థవిషయమున (ప్రచోదన చేయుచు నీకు (పీతినే కూర్చు 
చున్నాను గదా! అని అందువేమో ఓ రామా! అది సరికాదు. అని ఖీమ్మ 

త్రీ శ్టోకార్థమును తెలుపుచున్నాడు. 

ఇట అర్హ మనగా గురువుమాట విని భార్యను స్వీకరించుట, 

ధర్మమనగా తండి పీతికై. స్వీకరించిన (దిహ్మచ ర్యము. ర రెంటిలో 

గురువాక్యమును తోసిరా జన్నచో పాపమేమో పొవము కాదేమో అని 

సంశయించుట మంచిది. కాని ధర్మ మగు (అహ్మచర్యమును విడనాడుట 

మంచిదా? అని సంశయము పొందఠాదు.ధర్మ మును వితనాడరుండుటయే 

మంచిదని భావము. అగ సంశయ మావన్నః - అనగా అర్ధమునందు 

సంశయము పొందినవాడు. ఆర్గవిషయము నాచరింవని వాడని 

తాత్పర్యము. (శీయాన్ _ ఉత్తముడు; పరిశేషన్యాయము ననుసరించి 

ధర్మమున సంశయము పొందినవాడు నీచుడని భావము. 
55, అయథాన్యాయమ్ _ అని పదవిభాగము . న్యాయము నతికమించి 

నన్ను (పవ ర్రింపజేయుదున్నా వని భావము; 
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నా బాహువుల శక్తిని, మనుష్యులకు సాధారణము కాని పరాక్రమమును 
చూడుము. భార్గవా ! స్ప విట్టివాడవు కాగా నేను చేయగలది యేదో యది కురు 

క్నేత్రమున చేసెదను. ఓయి వి(ప్రుడా ! నీతో నీ యిష్టమును బట్టియే ద్వంద్వ 
యుద్ధమున పోరుదును. ఓ మహాద్యుతీ ! సిద్ధము కమ్ము. 

తత్ర త్యం నిహతో రామ మయా శరశతార్దితః, 

(పావన నిర్జితా న్రోకాన్ శ శ స్ర్రష పూతో మహార 58 

నూర్హకొలదిగా వచ్చు నా వామ నొచ్చి సీవందు దత్తనేసి శస్త్రము 

లతో వవ్శిళుడవై నీవు సాధించిన ఉత్తమలోకములను బొందెవవు. 

స స గచ్చ వినివ ర్తస్వ కురుషేతం రణపియ, 

తతె తె ష్యామి మహాబాహో యుద్ధాయ త్వాం తపోధన. 59 

ఓయి రణ[ప్రియా! మరలుము, కురుక్నే(త్రమునకు పద, తపోధనా! 
మహాబాహూ! పోరునకై నిన్నందు కలిసికొందును. 

అపి యత పురా రామ కృతం శౌచం పురా పితుః, 

త|తాహమపి హత్వా త్వాం శౌచం కరాఒస్మి భార్గవ, 60 

రామా! ఎందు మునుపు నీవు నీ త తం|డికి శౌచ మాచరించితివో అందే 

నిన్ను చంపి నీకు నేను శౌచము నాచరింతును. 

జ Pa Va లో ణ్ 

తత్ర రామ సమాగచ్చ త్వరితం యుద్ధదుర్మద, 

వ్యవనేష్యామి తే దర్పం పౌరాణం బాహ్మణ్యబువ. 61 

రామా! పేరునకు మా(త్రము (బాహ్మణుడై నవాడా! కయ్యముసనము కాలు 

దువ్వువాడా! త్వరగా రమ్ము! తొల్లింటి సీ గర్వమును తొలగించెదను. 

60. తండి మరణమునందువలె గురుమరణమునందు కూడ ఆశౌచము _ 

(మైల) రాగా ఆ తీర్థమునందే నేను కట్టుబట్టతో స్నాన మాచరించుట 

మొదలగు కార్యము లాచరించి పదియవ వినమున భద్ధిచేసికొందును. 

అని తాత్పర్యము. శౌద మనగా నెత్తుటితో తర్పణము చేయట అని ఓ 

యిటీవలి వ్యాఖ్యాత (వాసెను. 

61, పౌరాణమ్ = పూర్వకాలమునకు సంబంధించిన = (పాతది యగు. 
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యచ్చాపి కత్ససే రామ బహుళః వరివత్సరే, 

నిర్దితాః క్షత్రియా లోకే మయె కేనేతి తచ్చ్భృణు. 62 

రామా! నీవు పలుమారులు పెక్కే_ండ్డు నే నొక్కడనై క్షత్రియుల 

నందరిని గెలిచితినని నిన్ను నీవు ఫౌగడుకొ నుచుందువు. దాని సంగతి చెప్పె 

దను; వినుము. 

న తదా జాతవాన్ ఫీష్మః కతియో వాపి మద్విధః, 

పళ్చా జ్ఞాతాని తేజాంసి తృణేషు జ్వలితం త్వయా, 68 

అప్పుడు ఫీమ్మడు పుట్టియుండలేదు, కాక నావంటి క్ష(త్రియుడును లేడు. 

గొప్ప వెలుగు లన్నియు తరువాత పుట్టినవి, సిన్స గడ్డిప రరలయందు మండితివి. 

యస్తే యుద్ధమయం దర్పం కామం చ వ్యపనాశయేత్, 

సోహం జాతో మహాబాహో భీష్మః పర పురజ్ఞుయః, 

వ్యపనేష్యామి లే దర్పం యుద్ధే రామ న సంశయః, గట 

సి యుద్ధసంబంధమగు గర్వమును కోరికను రూపుమావగల ఫీమ్మ 

డను, శ తుసంహారకుడను ఇదిగో ప పుట్టితిని, రామా! పోరున నీ దర్చమును 

తొలగింతును, సంశయము లేదు. 

భీష్మ ఉవాచ - భీష్మ డిట్లు పలికెమ, 

తతో మా మబషీదామః (ప్రహసన్నివ భారత, 

దిష్ట్యా భీష్మ మయా సార్ధం యోద్దు మిచ్చసి సజ్ఞరే. 85 

అంత పరసరాముడు వేశాకోళముగా నవ్వుచు నిట్టనెను : ఫీష్మా! 

అదృష్టము. నాతో రణరంగమున పోర గోరుదున్నావు. 

ఆయం గచ్చామి కౌరవ్య కురు జే సత్రం త్వయా సహ, 

భాషితం తే కరిష్యామి త|త్రాగచ్చ పరంతప. 66 

ఇదిగో నీతో కలిసియే కురుచే 1 తమునకు కదలుచున్నాను. సీమాట 

ఇబితప. ౪ |తువులను కొరివే నం ల [చువుల? క ల్పిపయుబా చ అటు రమ్ము. 
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తత త్వాం నిహతం మాతా మయా శరశతాచితమ్, 

జాహ్నవీ పశ్యతాం భీష్మ గృధకజ్బ_బలాశనమ్. 67 

నా బాణములు నూర్హకొలది దేహములో (గుచ్చుకొని చచ్చిపడియున్న 

నిన్ను, (గద్దలు, రాబందులు, కాకులు తినుచున్న నిన్ను మీయమ్మ గంగమ్మ 

చూచుగాక। 

కృపణం త్వా మభిపేక్య సిద్ధచారణ సేవితా, 

మయా వినిహతం దేవీ రోదతా మద్య పార్ధివ. 68 

నాచే చచ్చిన దీనుని నిన్ను గని సిద్ధులు, చారణులు సేవించుచున్న ఆ దేవి 
నే డేడ్చుగాక! 

అతదర్హా మహాభాగా భగీరథ సుతాఒనఘా, 

యా త్వా మజీజన న్మన్లం యుద్ధకాముక మాతురమ్, 69 

పాప మామె కట్టి దుఃఖము రారాదు. ఆ భగీరథుని బిడ్డ, ఏపావ మెరుగ 

నిది, బుద్ధిలే నివాడ వు, యుద్ధమునకు సిద్ధపడువాడవు, జాడ్యము ఫొందినవాడవు 

నగు నిన్ను కన్నతల్లి యీరోజు విలపించును. 

ఏహి గచ్చ మయా భీష్మ యుద్ధకాముక దుర్మద, 
గృహాణ సర్వం కౌరవ్య రథాది భరతర్షభ. 70 

యుద్ధకాముకుడా! పొగ రువట్టినవాడా! కౌరవ్యా! రా! నాతో రమ్ము! 

రథము మొదలగు దొనినెల్ల కొనుము. 

కతి [బువాణం తమహం రామం పర పురక్షోయమ్, 

(పణమ్య శిరసా రామ మేవమ సి త్యథా[బువమ్. "గే 

ఇట్టు పలురుచున్న ఆ శ|తుహీంతశ యగు రామునికి తలతో _పణమిల్లి అడి 

యజ్లే అగుగార అని పలికిలిని. 

ఏవ ముక్కా యయౌ రామః కురు కేతం యుయుత్సయా, 

ప్రవిశ్య నగరం చాహం సత్యవతై్యై స్యవేదయమ్. 72 

ఢి, గృధ్ర, ర జ్య ఏల ఆళసమ్గద్ధలకు) రాబందుంకు, బలము లఅనగ్గా = 

భొకులు . నాని కాహారమైన వానిని; 
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ఇట్లు పలికి రాముడు యుద్ధమాడు కోరికతో కురుక్షేేత్రమున కరిగెను. 
నేను పురమున ప్రవేశించి సత్యవతి కంతయు నివేదించితిని. 

తతః కృతస్వ స్యయనో మాతా చ (పతినస్దితః, 

ద్విజాతీన్ వొచ్య పుణ్యాహం స్వసి చైవ మహాద్యుతే. 78 

ఆంత తల్లి మంగళవాక్యములు పలికి నన్ను కొనియాడెను, (నాహ్మణులు 

పుణ్యాహవచనమును, స్వ సిని పలికిరి, 
రథ మాస్థాయ రుచిరం రాజతం పాణురె రయెః, 

ఊఉ me గయ 

సూవస్క'రం స్వధిష్టానం వై యా[ఘపరివారణమ్. 74 

ఉపపన్నం మహాళ సె: సర్వోపకరణాన్వితమ్, 

తత్కులీనేన వీరేణ హయకాస్త్రవిదా రణే. 7క 
యతం సూతేన కిషన బహుశో దృష్టకర్మణా, 

దంశితః పాణ్జురేణాహం కవచేన వపుష్మతా, 76 

పాణ్బురం కార్ముకం గృహ్య [పాయాం భరతస తమ. 

చక్కూనిది, వెండిది, తెల్పని గుజ్జములు పూన్న్చినది, చక్కని సంబార 

ములు కలది, డిటవైన చక్రములు గలది, పులితోలు కప్పు కలది, గొప్ప 

ఆయుధములతో సాధనము లన్నింటితో కూడినది, మంచికులమున పుట్టినవాడు, 

వీరుడు, అశ్వకాస్త్రమున పండితుడు, యోగ్యుడు వలుయుద్ధ ముల లో నేర్పు 
చూపికవాడు నగు సారథిచేత సిద్ధము చేయబడినదియు నగు రథమెక్కి, చక్కని 
విరివిగల తెల్లని కవచము తొడిగినవాడన్సై, తెల్లని ధనువు చేతబట్టి బయలు 
దేరితిని, 

పాబ్టురే ణాతప్మ తేణ [ధియమాణేన మూర్దని, 77 

పాల్డురె శ్చాపి వ్యజనై ర్వీజ్యమానో నరాధివ. 

నా "శిరస్సుపై తెల్పనిగొడుగు పట్టబడినది. తెల్లని వింజామరలతో 
నాకు వీచుచుండిరి. 

74. సు, ఉప పస్క_రమ్ _ చక్క. ని యుద్ధమునకు వలయు సామ (గి కలచి; 

స్వధిష్టానమ్ _ గట్టి యాధారములు _ చక్రములు గలది; వై యా[భమ్- © 

పులితోలు, పరివారణమ్ _ ఆచ్బాదనము _ పులితోలుతో క పృ్పబడినది. 
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శుక్షవాసాః సితోష్టీషః సర్వపక్షవిభూషణః, ౯8 

సూయమానో జయాశీర్భి ర్ని|ష్కమ్య గజసాహ్యయాత్, 

కురు షేతం రణ మేత ముపాయాం భరతర్షభ. 79 

తెల్లని వస్త్రములు, తెల్లని తలపాగ, తెల్టని భూషణములు ధరించి జయ 

జయ అను ఆశీస్సులతో కూడిన స్తుతు లందుకొనుచు కరిప్పరినుండి వెలువడి 
రణముతావై న కురుషే[తమును చేరుకొంటిని. 

తే హయా శ్ళోదితా స్తేన సూతేన వపరమాహవెే, 

అవహ న్మాం భృశం రాజన్ మనోమారుతరంహసః, 80 

ఆ సూతుడు మహాయుద్ధమున తోలుచున్న ఆ గుజ్జములు మనస్సుతో, 
మారుతముతో సాటియగు వేగము గలవియె నన్ను గొనిపోయెను, 

గత్వాఒహం తత్ కురు షేతం స చ రామః (ప్రతాపవాన్, 

యుద్ధాయ సహసా రాజన్ పర్మాకానా పరస్పరమ్, 81 

అట్టు నేనును, (పతాపవంతుడగు ఆఅ రాముడును కురు న్నే[త్రమున కరిగి 

యుద్ధమునకు సరాాకమముతో తలపడితిమి. 

తతః సందర్శనేఒతిష్టం రామ స్యా తితవస్వినః, 

(పగృహ్య శజ్ఞ్యపవరం తతః |పొధమ ముత్తమమ్, 8 లి 

మహాళవస్వి యగు రాముని యెదుట నిలిచి (శేష్టమగు శంఖమును 

గైకొని పెద్దగా మొరయింబభిలిని, 

తత స్మత ద్విజా రాజం సాపసాశ్చ వనొకసః, 

అపళ్య న రణం దివ్యం దేవాః సేన్గగణా సదా. 88 
రాజా! అంత నటనున్న (నాహ్మణులు, వనమున వసించు తాపసులు, 

ఇంద్రునితో పొటు దేవతల సముదాయములు ఆ దివ్యరణము చూచుచుండిరి, 

తతో దివ్యాని మాల్యాని పాదురాసం సత సతః, 

వాద్మీతాణి చ దివ్యాని మేఘవృన్దాని చైవ హ. 84 
అంత దేవలోకపు మాల్యములు, వాద్యములు, మేఘముల సముదాయ 

ములు ఆ యా తావులనుండి అచటకు వచ్చి నిలిచినవి, 
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తత సే తాపసాః సర్వే భారవ స్యానుయాయినః, 

_పేక్షకాః సమవద న పరివార్య రణాజిరమ్. 8b 

పరశురొముని వెంట వచ్చిన ఆ తాసను లందరు యుద్ధ భూమిని చుట్టి 

వచ్చి [ పేక్షకులై నిలిచిరి. 

తతో మా మబవి ద్దేవీ సర్వూతపాతై షిణీ, 
మాతా స్వరూపిణీ రాజన్ కిమిదం తే చిక్షిర్షితమ్. 86 

ఆంత నా తల్లి గంగాదేవి (పాణు లన్నింటి మేలు కోరునది కావున శ్రీ 

స్వరూపముతో వచ్చి “నాతో నిట్టనెను - ఏమయ్యా ! నీవు చేయదలచినది ? 

గత్వాఒహం జామదగ్న్యం తు (వయాచి షె కురూద్వహ, 

ఖీష్మేణ సహ మా యోత్సీః శిష్యెణేతి పునః పునః. 87 

నే నా జమదగ్ని కొడుకుకడ కరిగి నీ శిష్యుడగు భీమ్మనితో పోరవల 
దని మరల మరల (పార్థించెదను. 

మా మైవం పుత్ర నిర్నన్దం కురు విపేణ పార్థివ, 

జామద గ్న్యేన సమరే యోద్దు మిత్యేవ భ రయత్, 88 

కొడుకా! విప్రడైన జమదగ్ని కొడుకుతో యుద్ధమున తలపడుటకు 
పట్టుపట్లకు ము _ అని ఆమె మందలించెను, 

కన్న వై క్షతియహణో హర తుల్యపరా [క్రమః, 

విదితః పుత్ర రామసే యత సం యోద్దు మిచ్చసి. 89 

ఆతడు రుదునకు సాటివచ్చు పరాక్రమము గలవాడు, క్షత్రియుల 

నందరను చంపినవాడు కదా * ఆతని సంగతి సీకు తెలిసినదే గదా ! అయినను 

ఆతనితో పోరగోరుచున్నావు _ అని వలికెను. 

2 

తతోఒహ మ్మబువం దేవీ మభివాద్య కృతాష్దాలిః, 

సర్వం తదృరత్నశేష్ట యథావృ త తం స్వయంవరే. 90 

అంత నే నా దేవికి చేతులు జోడించి (మొక్కి స్వయంవర మున జరిగిన 

దెల్ల జరిగినట్లు వివరించితిని, 

యథా చ రామో రాజేన మయా పూర్వం |ప్రచోదితః, 
కాశిరాజసుతాయాశ్చ యథాకఠ్మ పురాతనమ్. 91 

89. క్ష త్రీియహణః - కతియులను చంపినవాడు; 
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రాముడు నన్నెట్టు మున్ను (అంబను (గహించుటక్రై) పురికొల్చెనో, 

కొకిరాజుకూతురు మున్నేమి చేసెనో యది యంతయు వివరించికిని. 

తతః సొ రామ మభ్యేత్య జననీ మే మహానదీ, 

మదర్థం తమృషిం వీక్ష్య క్షమయామాన భార్గవమ్, 92 

అంత నా తల్లి మహానది రామునికడ కరిగి ఆ మహర్షిని భార్గవుని పరి 
కించి నాకై (బతిమా౯డొచ్చెను. 

భీష్మేణ సహ మా యోత్సీః శిష్యేణేతి వచో౬బఏీత్, 

సచ తామాహ యాచ నీం ఫీష్మ మేవ నివరయ, 

న చ మే కురుతే కామ మిత్యహం తముపాగమమ్. 98 

అయ్యా! నీ శిష్యుడు భీష్మనితో యుద్ధ మాకు మని పలికెను, అతడును 
అట్టు (బతిమాలుచున్న ఆమెతో “ఫీష్మునే మరలింపుము, అతడు నా కోరిక తీర్చ 
కున్నా డనియే కదా నేను వానితో పోర వచ్చితిని! అని పలిశెను. 

వైశమ్చాయన ఉఊవాచ-వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

తతో గజా సుత స్నేహా ద్భీష్మం సున రుపాగమత్, 

న చాస్యా శ్చాకరో ద్యాక్యం [కోధపర్యాకులేషణ:, 94 

అంత గంగ కొదుకుమీగి (పేమతో మరల ఖీష్మనికడకు వచ్చెను, 
ఆతడును [కోధముతో తిరుగుష్స పడుచున్న కనులతో ఆమెనూటను పొటింప 
లదు, 

అథాదృశ్యత ధర్మాత్మా భృగు శ్రేష్టి మహాతపాః, 

ఆహ్మయామాస చ తధా యుద్ధాయ ద్విజస తమః. 9b 

పిమ్మట గొప్ప తపస్వియు భృణవరేణుకడును ధర్మాత్ముడు నగు రాముడు 
s) 

కానవచ్చి యుద్ధ మున 
Wr 

వ్వించెను, 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి అమ్మోపాథ్యానవర్యణి 

సరామభీష్మయోః కురు శే [తావతరణే 
శ 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగవర్వమున అంభో పాఖ్యానపర్యమున 

పరశురామఖీష్ములు రురు శ్న|తమున ప్రాలుట యను 

నూటడెబ్బదియెనిమిదవ అధ్యాయము, 

Pr అ pee 
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నూట డఉబ్బదితొమ్మిదవ అధ్యాయము 

నంకల్చ్పనిర్మితరథ మారూఢేన వరశురా మేణ సహ 

ఫీష్కక ర్త్రకో యుద్దారమృః. 

నంకల్పముతో ఏర్పరచుకొన్న రథము నెక్కిన పరశురామునితో 
ఫీష్మడు యుద్ధమునకు తలపడుట. 

భీష్మ ఉవాచ _ భీష్మ డిట్టు పలికెను. 

తమహం స్మయన్నివ రణే (ప్రత్యభాషం వ్య వస్థితమ్, 

భూమిష్ట నోత్సహే యోద్ధుం భవ నం రథ మాస్థితః, 1 

అంత నేను యుద్ధమునకు సిద్ధమెయున్న అతనితో గర్వము తోచునట్టుగా 

నిట్టంటిని, రథముపై నున్నవాడనై నేలపై నున్న నీతో పోర నుంకింపను. 

ఆరోహ స్యన్లనం వీర కవచం చ మహాభుజ, 

బధాన సమరే రామ యది యోద్ధుం మయేచ్చసి. వి 

వీరా! రామా! నాతో యుద్ధము చేయగోరుదువేని రథ మెక్కుము. కవ 
చము తాల్పుము. 

తతో మా మ్యబ్రవీ |దామః స్మయమానో రణాజిరే, 
రథో మే మేదినీ ఫీష్మ వాహా వేదాః సదశ్వవత్. 8 

అంత రాముడు నవ్వుచు నాతో నిట్లనెను. భీష్మా! ఈ నేలయే నా రథము 
వేదములే మంచి గుజ్జముల వంటి నా వాహనములు. 

సూతళ్చ మాతరిశ్వా వై కవచం వేదమాతరః, 
సుసంపీతో రణే తాభి ర్యోత్స్యే ఒహం కురునన్షస . 4 

4. వెదమాతరః. గాయ తి, సావి తి, సరస్వతి అనువారు, 



నా సారథి వాయుదేవుడు. కవచము వేదమాతలు. వారు నన్ను చుట్టి 

వచ్చి కాపాడుచుండగా నేను యుద్ద మొనర్హును. 

ఏవం (బువాణో గాన్టారే రామో మాం సత్యవిక్రమః, 

శర్మవాలేన మహతా సర్వతః (ప్రత్యవారయత్. ర్ 

గాంధారీకుమారా! సత్యమగు పరాక్రమము గల రాము డిట్లు పలుకుచునే 

గొప్పది యగు బాణముల సముదాయముతో అన్నివై పుల నిరోధించెను. 

తతో౬పళ్యం జామదగ్న్యం రథమధ్యే వ్యవస్థితమ్, 

సర్యాయుధవరే గ్రీమత్యద్భుతో పమదర్శనే. గ్ర 

అంత అన్నివిధములగు ఆయుధములతో ఉత్తమము, శోభతో నిండి 

నదియు, అచ్చెరువుగొలుపు దర్శనము కలదియు నగు రథము నడుమ నిలిచి 

యున్న పరశురాముని గాంచిలిసి. 

మనసా విహితే పుణ్యే వి సీర్ణే నగరోవమే, 

దివ్యాశయుజి సన్నద్దే కొజ్బానేన విభూషితే. 7 

మరియు నా రథము నాతడు సంకల్పముతోడనే కూర్చుకొనినది. 

పుణ్యమైనది. మిక్కిలి విస్తీర్ణముగల నగరమును బోలియన్న ది. దివ్యములగు 

గుజ్జములు పూన్న్చినది. సువర్గముతో అలంక రింపబడినది, సిద్ధముగా నున్నది, 

కవచేన మహాబాహో సోమార్క_కృతలక్మణా, 

ధనుర్ధరో బద్ధతూణో బద్ధగోధాబ్లుల్మితవాన్. 8 

చం[దసూర్యుల గుర్తులు గల కవచము నాతడు ధరించి యుండెను. 

విల్లు తాల్బియుండెను. అంసపొదులు కట్టుకొని యుండెను (వేళ్ళకు తొడుగులు 

తాల్చి యుండెను. 

సారథ్యం కృతవాం సత యుయుత్సో రకృత్మవణః, 

సఖా వేదవి దత్యంతం దయితో భార్గవస్య హ, 9 

5. సత్యవికమః అనుదానికి స వ్యతిక్రమః - అని పాఠాంతరము, ఆ 

. పాక్రమునకు [క్రమము తప్పినవాడై యని యర్థము. 

6. అఆద్భుతోవమదర్శనే - పోలిక చెప్పరాని దర్శనము గల; 
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వేదవే త్రయ, భార్మవునకు మిక్కిలి (పియసఖుడును అగు అకృత 

(వణుడు యుద్ధ మాడగోరు. రామునకు సారథ్యము ? చేయుచుండెను. 

ఆహ్వాయానః స మాం యుద్ధే మనో హర్షయతీవ మె, 

పునః పున రభి కోశ న్నభియాహీతి భార్గవః. 10 

నా మనస్సును మురిపింపజేయుచు ఆ భార్గవుడు రావోయీ! రొః అని 

నన్ను మాటిమాటికి కవ్వించుచు గర్హ లిడుచు పిలుచుచుండెను. 

త మాదిత్య మివోద్య న మనాధృష్యం మహాబలమ్, 

క్షత్రియా నకరం రామ మేక మేకః సమాసదమ్. 11 

పె కెగయచున్న సూర్యుని వలె ఎవ్యరికిని లొంగ నివాడును, మహా 

బలుడును, క్షత్రియులను నాశనము చేసినవాడును ఒక్కడుగు అగు రాముని 

నేను ఒంటరిగా మార్కొంటిని, 

తతోఒహం బాణపాతేషు (త్రిష వాహాన్ నిగృహ్య వై, 

అవతీర్య ధను ర్న్యస్య పదాతి రృషిస తమమ్. 12 

అభ్యాగచ్చం తదా రామ మర్చిష్యన్ ద్విజస త్రమమ్, 

అభివాద్య చైనం విధివ ద్యబువం వాక్య ము తమమ్. 18 

అంత నేను మూడు బాణములు వచ్చిపడగా గుజ్జములను నిలిపి, రథము 

దిగి, వింటిని (పక్కకు పెట్టి కాలినడకతో బుషులఐలో ఉత్తముడు, (బాహ్మణు 

లలో (శ్రేష్టుడు నగు రామునికడ కరిగి కాస్త్రమర్యాదతో (మొక్కి. మేలైన 

వలుకు నిట్లు పలికితిని, 

యోత్స్యే త్యయా రణే రామ సద్భశేనాధి కేన వా, 

గురుణా ధర్మ శీలేన జయ మాళాస్వ మే విభో. 14 

రామా! నీవు నాకు సాటివాడవో నాకంటె గొప్పవాడవో గురుడవు, ధర్మ 

ఫీలుడవు, నీతో పోరుచున్నాను. (వభూ! నాకు జయమును ఆకాంక్ష చేయుము, 

రామ ఉవాచ _- రాము డిట్టు పలికెను. 

ఏవ మెతత్ కురుశ్రేష్ట క ర్రవ్యం భూతి మిచ్చతా 

ధర్మో హే హ్యేష మహాబాహో విశిషెః సహ యుధ్య తామ్. 15 
రు 
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కురు (శేషా! శుభము కోరువా డిట్రే చేయవలయును, గొవ్పవారితో ఫ్రోర్రు 

వారి కిదియే ధర్మము, 

శపేయం త్వాం న చేదేవ మాగచ్చేథా విశాంపతే, 

యుధ్యస్వ త్వం రణే యతో థె ధైర్య మాలమృ్మ్య కౌరవ, 16 

రాజా! కురువతీ! సీ ఎట్టు రాకుండినదో నిన్ను శపించి యుండెడివాడను. 

రణమున థై ర్య మపలంబించి స్థిరముగా | నిలిచి పోరుము, 

నతు తే జయ మాళశాసే త్యాం విజేతు మహం స్థితః, 
లో న్ ఈం 8 9 జ్ 
గచ్చ యుద్ధ్యస్వ ధర్మెణ (పతోఒస్మి చరితేన తే. 17 

కాని నేను నీకు జయము కోరను, నిన్ను గెలుచుటరు కదా నేను నిలిచి 

నది, పద! ధర్మము తప్పక పోరుము. న్స సదివడిరి (పీతు3 స శ నైతిని. 

తతోఒహం తం నమన; గ్ర్భాత్య రథ మారుహ్య సత్వరం, 

(పాధ్మ్శాపషయం రక శజ్ధం పునరే మపరిష) శతమ్, 18 

అంత నే నాతనిగి (మొక్కి. వడివడిగా బంగారు తొడనులు గల రథ 

మెక్కి. శంఖ మూదితిని , 

తతో యుద్ధం సమభవ న్మమ తస్య చ భారత, 

దివసాన్ సుబహూన్ రాజన్ పరస్పరజిగీషయా. 19 

అంత ఒకరినొకరు గెలుచు కోరింత ము కిరువురళు పెక్కు, ఏనములు 

యుద్ధ మాయెను, 

షష్ట్యా శత శ్చ నవధిః ఛశరాణాం సతపర్వణామ్. 9 

17, నలు లే జయ మూశాసే _ నేను నీకు జయమును మా[తము కోరను _ 

అనుటలో జయము కాంత్నించి సీస్ప మున్న నాకు అభివందనము చేసి 

తివి కదా! ఇంర నేను (ప్రత్యేకముగా జీల నేం, అని భావము. 15వ 

శ్లోకములో శుభము కీతుదు డిటై శీయును అవి అధీనందించి యున్న ందు 

వం [0 తః అతః ఖు యము ప్రస న గి స NR AY స్క 

ర 
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ఆతడు ముందుగా నొక్కులు గల బాణము అలరువదింటితో, నూటితో, 

తొమ్మిదింటితో నన్ను కొట్టెను, 

చత్వార సేన మే వాహాః సూతశ్చ్చైవ విశామతే, 

(ప్రతిరుద్దా _స్రథైవాహం సమరే దంశితః స్థితః, 91 

నా నాలుగు గుజ్జములు, సూతుడు, కవచము తాల్చి రణరంగమున 

నిలిచిన నేనును ఆ దెబ్బకు కదలిక లేనివార మైతిమి. 

నమస్కృత్య చ దేవేభ్యో (బాహ్మణేభ్యో విశేషతః, 

తమహం స్మయ న్నివ రణే (వత్యభాషం వ్యవస్థితమ్. 22 

దేవతలకు, విశేషించి (అ్రహ్మజ్ఞానసంపన్ను లకు నమస్కరించి విలాస 

ముగా నవ్వుచు నేను ధృఢముగా నిలిచియున్న ఆతనితో నిట్లు పలికితిని, 

ఆచార్యతా మానితా మే నిర్మర్యాదే హ్యపి త్వయి; 

భూయశ్చ శృణు మే బ్రహ్మన్ సంపదం ధర్మసం్యగహే. 28 

బ్రాహ్మణో త్తమా! సీవు మర్యాద పాటింపనివాడ వైనను నేను నీ ఆచార్య 

త్వమును మన్నించితిని, నా ధర్మజ్ఞానసంపదను మరల విన్నవించెదను, 

వినుము, 

యే తే వేదాః శరీరసా (బహ్మణ్యం యచ్చ శే మహత్, 
థి న 

తపశ్చ తే మహత్త పం న తెభ్యః [పహరా మ్యహమ్. 94 

సీ శరీరమునందున్న వేదము లేవి కలవో, గొప్పడి యగు సీ (బహ్మ 

జ్ఞానసంపద యేది కలదో, నీవు మిక్కుటముగా సాధించిన ళవ మేది కలదో 

వానిని నేను కొట్టను. 

[ప్రహరే క్ష్యతధర్మస్య యం రామ త్వం సమాశ్రితః, 

(బొహ్మణః క్షతియత్వం హి యాతి శస్రసముద్యమాత్ . 25 

రామా! నీ వాాశయించిన క్షతధర్మ మును మ్యాతము కొపైదను, 

(బాహ్మణుడు ఆయుధము చేత బట్టుకొ నుటవలన కత్రియభావమును పొందును 

గదా! 
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పశ్య మే ధనుషో వీర్యం పశ్య బాహో రృలం మమ, 

ఏష మే కార్ముకం వీర ఛినద్మి నిశితేషుణా. 2G 

నా వింటి సత్తువను చూడుము. నా చేతుల లావు కనుగొనుము, ఇదిగో 
వీరుడా! వాడి బాణముతో నీ వింటిని విరుగగొట్టుచున్నాను. 

తస్యాహం నిశితం భల్దం చిషేప భరతర్షభ, 

తేనాస్య ధనుషః కోటిం ఛిత్వా భూమా వపాతయమ్. 27 

అంత ఆతని పె వాడి బాణమును లీలగా విసరివ చితిని, దానిచే నాతని 

వింటికొప్పు విరచి నేలగూల్చితిని, 

లో 

పృషత్కానాం సోతాని నతపర్వణామ్, 

‘nes యా ణాణ శ ణు జ కజ్క-ప[తాణాం జామదగ్న్యరథం (పతి. 28 

అటే వంగిన కణుపులు, రాబందు ఈకలు గల బాణములను సూర్హకొ లదిగా 

పరశురాముని రథముపైకి గుపించితిని, 

కాయే విషకాసు తదా వాయునా సముదీరితాః, 

చేలుః తరనో రుధిరం నాగా ఇవ చ తే శరాః. 29 

గాలిదీ ఊవందుకొనిన ఆ బాణములు దేహమునందు తాకి పొములవతె 

రక్తము (కక్కుచు కదలసౌగినవి, 

కతజోక్నిత సర్వాజః తరన్ స రుధిరం రణే, 

బభౌ రామ సదా రాజన్ మేరు రారు మివోత్సృజన్, 80 

నిలువెల్ల రర్తము మరకలు గల ఆ పరశురాముడు రక్తము 'సవించు 
చుండగా ధాతురసములను వెల్మిగక్కుచున్న మేరువర్వతము వలె విరాశిల్లెను. 

(se) 

28. చిష్నేప _ ఇది తనకు (ప్రత్యక్షము కాని విషయమును చెప్పునపుడు వాడ 

వలసిన భూతకాల[క్రియ. కొని బాణములు విసరుట యను వని ఎవ్వడో 
ఎప్పుడో విలాసముగా నిర్వహించినడి వలె జరిగె నను నర్గమును 

కళ we Wan MD న 
సూవించుచు నిసి (పరము రమినని. 

ee] 



784 

చీమనా నేఒకోక ఇవ ర క సబరమణితః 

బభౌ రామ సథా రాజన్ _పవుల్ల ఇవ కింశుకః cD —_ 

హేమంతమున _ ఎజ్జని పూగుత్తులు గలిగిన అకోకవృక్షమువలెను, 

విరుగ (యబూచిన మోదుగ చెట్టువలెను ఆ రాముడు రాజిర్రెను. 

తతోఒన్య ద్ద దను రాదాయ రామః [కోధసమన్వితః, 

హేమపజ్ఞాన్ సునిశితాన్ శరాంసాన్ హి "వవర్ష సః . ల్రి2 

అంత రాముడు త్రీవకో వము గలవాడై మరొక వింటి నందుకొని మిడి క్కి.లి 

వాడియెన బంగారు పిడులు గల బా అములను (గుమ్మరించెను. 

తే సమాసాద్య మాం రౌద్రా బహుధా మర్మ భేదినః, 

అకమ్పృయన్ మహావేగాః సర్పానలవిహోవమాః. 88 

ఆయువుపట్టుల ను చీల్నునట్టి రౌదము అగు ఆ వాణములు పాముల వలె, 

అగ్నిజ్వాలల వలె, విషము నలె మిక్కిలి వేగియు కలవియై నన్నూగించి 

వై చెను, 

తమహం సమవష్టభ్య పున రాత్మాన మాహవే, 

శతసంఖై్యైః శరైః |కుద్ద సదా రామ మవాకిరమ్, 84 
ధ 

ఆంత తిరిగి నన్ను నేను నిలువ దొక్కుకొస మిక్కిలి (కుద్దుడనై నూర్హ 

కొలది యగు వాణములను రామునిపై గుప్పించితీని. 

సతైె రగ్న్యర్మ్క_సంకాశై 8 శరై రాశీవిషోపమై 

శిత రభ్యర్దితో రామో మన్దచేతా ఇబాభవత్ వర్ 
ప 

అగ ట్య. ఖ జ ల చ ల్ అ eS wr ed A SEE అగ్ని సూర్వ్యులవంటివియు, నాససాముంవేంటివియు వధున సవియు నగు 
|. 

నా బాణములతో బాగుగా నుగ్గయిన రాముడు స్పృహ కోల్పోయినట్లాయెను. 

తతోఒహం కృవయావిష్లో విష్టభ్యాత్మాన మాత్మనా, 

ధిగ్గి గిత్య|బువం యుద్దం త(తధర్మం చ ఛారత, &ి6 

అంత నేన న నేను జాలి పెకొనగా నన్ను నేను నిగ్రహించుకొని చీ! ఛీ! ఇది 
యుమి యుద్ధిము! ఈ ఉ(తిథధర్మ మెంత నీచ మెసది అనుకొంటిని, 
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అసక్ళ చ్చా[బువం రాజన్ శోకవేగవరిప్పతః, 

అహో బత కృతం పాపం మయేదం క్షతధర్మణా. 87 

గుండె దుఃఖముతో కుమిలిపోవగా పలుమా రిట్లు అనుకొంటని: అయ్యో! 

ఛీ; కతధర్మము నవలంబించిన నే నీ పాపము చేసితిని, 

గురు ర్విజాతి రర్మాత్మా యదేవం పీడితః రె, 
ఎ wm na 

తతో న |పాహరం భూయో జామదగ్నాయ భారత, 88 

గురువు, జాహ్మణుదు, ధర్మాత్ముడు, పొపము నా బాణముల శెంతగా 

నొచ్చెనో ! అని తలచి మరల పరఫరాముని పె బాణములతో కొట్టకుంటిని. 

అథావతావ్య పృథివీం పూషా దివససంక్షయే, 

జగామా సం సహ స్రాంశు సతో యుద్ద ముపారమత్. 89 

అంత నేలనంతయు నుడుక బెట్టి వేయి కిరణములు గల సూర్యుడు పగలు 

చెల్లిన పిమ్మట అస్తమించెను. అప్పుడు యుద్ధ మాగిపోయెను. 

ఇతి శ్రీమహాభార తే ఉద్యోగవర్వణి అ మ్చోపాఖ్యానవర్వణి 

రామభీవ్మయుద్దే ఊనా శీత్యధికశతత మో౬ధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున అంబోపాఖ్యానపర్వమున 

రామఖీష్మయుద్ధఘట్టమున నూట డెబ్బదితొమ్మిదవ అధ్యాయము, 

314350 (11) 



అశీత్యధికశతత మోఒ ధ్యాయః 

నూటయెనుబదియవ అధ్యాయము. 

ఫీష పరశురామయో ర్టోరః సం(గ్రామః 

ఫీష్క పరశురాముల ఘోరసం[గామము. 

భీష్మ ఉవాచ = భీష్మ డిట్టు చెప్పెను. 

ఆత్మనను తతః సూతో హయానాం చ విశాంపతే, 

మమ చావనయామాస శల్యాన్ కుళలసమ్మతః, 1 

అంత నా సారథి గొప్ప నేర్చుకాడై తనయొక్కయు, గుజ్జములయు 

నాయొక్కయు; దేహమున (గుచ్చుకొన్న బాణపు ములుకులను తొలగించెను. 

స్నాతాపవృత్తె నురగె రబతోయె రవిహ్వలై 8, 
జా + జా ౧౦౧ కా రు 

(పభాతే చోదితే సూర్యే తతో యుద్ధ మవ ర్తత. వి 

సీరాడి తిరిగి వచ్చినవియ, నీరు (త్రావియున్నవియు, నిబ్బర ముగా 

నున్నవియు నగు గుజ్జములతో కూడియున్న మాకు, తెలవారిన పిదప సూర్యు 

డుదయించినంత తిరిగి యుద్ధము జరిగను. 

దృమ్వా మాం తూర మాయానం దంశితం స్యననే సితమ్, 
ఎ న్న లానే యి ఖు 

అకరో |ద్రథ మత్యర్ధం రామః సజం |పతావవాన్. కి 
థి జ 

కవచము తొడిగికొని, రథమున కుదురుకొని వడివడిగా వచ్చుచున్న 

నన్ను జూచి [(పతాపవంతుడగు రాముడు రథమును వెను వెంటనే సిద్ధము చేసెను. 

తతో౭.హం రామ మాయా నం దృష్ట్యా సమర కాజ్జీణమ్, 

ధనుః శేవ్షం సముత్సృజ్య సహసా౬పతరం రథాత్. bh 

యుద్ద మాడగోరి వచ్చుచున్న రాముని గాంచి నేను వడివడిగా (శేష్టమగు 

ధనువును వదలి రథమునుండి డిగితిని, 

బి స్నాత, అవ వృత్తైః- స్నానమాడి తిరిగివచ్చినట్టి; 
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అభివాద్య తథై వాహం రథ మారుహ్య భారత, 

యుయుత్సు రామదగ్న్యిస్య (పముఖే వీతథీః స్ట్తః. ర్ 

మునుపటివలెనే (మొక్కి తిరిగి రథమెక్కి. పోరాడగోరినవాడనై జమ 

దగ్ని కుమారుని యెట్టయెదుట భయములేక నిలిచితిని, 

తతోఒహం శరవర్షేణ మహతా సమవాకిరమ్, 

సచ మాం శరవర్షణ వర్ష నం సమవాకిరత్. గ్రి 

అంత నేను పెద్ద బాణవగ్గ ము నాతని పై గుప్పించితిని, ఆతడును అట్టు 

వాణవర్షము కురియుచున్న నాపై బాణములను విరజిమ్మెను, 

సంకుదో జామదగ్న్యసు పునరేవ సుళేజితాన్, 

సం పైంషీ నే శరాన్ ఘోరాన్ దీపాస్యా నురగా నివ, 7 

కోపము పెల్లురేగిన పరశురాముడు మిక్కిలి పదునుదేరిన ఘోరములగు 

బాణములను, మంటలు చిమ్ముచున్న పాములవళే ఉన్నవానిని నాపై (పయో 

గించెను. 

తతోఒహం నిశితె ర్భలైః శతకో౬థ సహ్మసళః, 
జ రా 

అచ్చిదం సహసా రాజన్న నరికే పునః పునః. 8 

అంత నేను వాడి బల్రైెములను నూర్లకొ అదిగా (వపయోగించి ఆతని బాణ 

ములను నేల (వాలకముందే ముక్కలు గొట్లితిని, 
టు 

తత స్వసాంణి దివ్యాని జామదగ్న్య: సతావవాన్, 

మయి |పయోజయామాస తాన్యహం (పత్యషేధయమ్. 9 
అంత గొప్ప (పతాపముగల వర ఫరాముడు దివ్థిములగు అస్ర్రములను 

నాపై (పయోగించెను. నేను వాని నన్నింటిని (తిప్పికొట్టితిని. 

అసె రెవ మహాబాహో చికీర న్నధికాం [కియామ్, 
జై షె 

తతో దివి మహాన్నాదః (పొదురాసీత్ సమ నతః. 10 

మహాకా ర్యము చేయగోరి అస్త్రములతోడనే నేనును ఆతని యస్త్రము | 

అను (తిప్పికొట్టితిని. అంత నాకసమున అన్ని వైపుల గొప్పనాదముఉప్పతిల్రైను. 

"7 సుశతేజితాన్ = మిక్కిలిగా పదును పెట్టబడినవానిసి; 
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తతోఒహ మస్త్రం వాయవ్యం జామదగ్న్యే పయు క్రవాన్, 

(ప్రత్యాజ్యమే చ తదామో గుహ్యకా స్తేంణ భారత. il 

అంత నేను జమదగ్ని కొడుకు పె వాయవ్యాస్త్రమును (పయోగించితిని, 

రాముడు దానిని కౌబేరాస్తముతో మరలించెను. 

తతోఒహ మస్త్ర మాగ్నేయ మనుమ న్య పయుక్రవాన్, 

వారుణే నై వ తదామో వారయామాస మే విభుః. 12 

అటుపై నేను ఆగ్నేయాస్ర్రమును మం|త్రించి [పయోగించితిని. దానిని 
రాముడు వారుణాస్త్రముతో | త్రిప్పికొ వైను. 

ఏవ మస్తాంణి దివ్యాని రామస్యాహ మవారయమ్స్, 

రామశ్చ మమ తేజస్వీ దివ్యాస్త్రవి దరిన్సమః. 18 

ఇట్లు నేను రాముని దివ్యాస్ర్రములను మర లించితిని. తేజస్వి, దివ్యాస్ర్రము 

అను చక్కగా ఎరిగినవాడు, శ (తుమర్హ నుడు అగు రాముడు నా అస్త్రములను 

నివారించెను, 

తతో మాం సవ్యతో రాజన్ రామః కుర్వన్ ద్విజో తమః, 

ఉర స్యవిధ్యత్ సంక్రుద్ధో జామదగ్న్యః _పతావవాన్. 14 

అంత ఉ త్తమ[బ్రావ్మణుడు, (వతాపవంతుడు అగు జమదగ్ని కుమా 

రుడైన రాముడు నన్ను ఎడమవైపుగా నుంచుకొని మిక్కిలి కోపముతో 

రొమ్మున కొట్దైను, 

తతో౭౬హం భరత శ్రేష్ట సంన్యషీదం రథో త్రమే, 
తతో మాం కళ్మలావిష్టం సూత స్తూర్ల ముదావహత్. 15 

భరతవరేణ్యా! అంత నేను గొప్ప రథమున కూలబడితిని. మూర్చ 
పోయిన నన్ను సారథి వడిగా ఆవలకు కొనిపోయెను. 

గాయ నం భరత శేష్ష రామబాణ (పపీడితమ్, 

కీతో మా మవయాన్తం వై భృశం విద్ద మచేతసమ్. 16 
1. సవ్యతః కుర్వన్ - ఎడమవై వుగా పెట్టుకొని - ఇట్టు చేయుట వరాజయ 

మును సూచించును. 

16, సంన్యషీదమ్ = కూలబడితిసి; కశ్మలః _ మోహము, మూర్చ, 
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రామస్యానుచరా హృష్టాః సర్వే దృష్ట్యా విచుకుశుః, 

అకృత్మవణ[ప్రభృతయః కాశికన్యా చ భారత. 17 

రాముని బాణములకు మిక్కిలి నొచ్చి వాడి వత్తలైన నను, బాగుగా 

దెబ్బతిని, ఒడ లెరుగని నన్ను, తొలగిపోవుచున్న నన్ను గాంచి రాముని అను 

చరు లందరు-అకృత[వణుడు మొదలగు వారును, కాశికన్య యగు అంబయు . 

ఉత్సాహముతో పొంగిపోవుచు పెద్దగా అరవజొచ్చిరి, 

తతస్తు లబ్బసంజ్ఞో హం జ్ఞాత్వా సూత మథా (బువమ్, 

యాహి సూత యతో రామః సజ్జో౭ హం గతవేదనః. 18 

అంత తెలివినొందిన నేను సూతునితో 'సూతా! రాముడున్న చోటికి పద! 
నేను వేదన తీరి సిద్ధముగా నున్నాను' అని పలికితిని, 

తతో మా మవహత్ సూతో హయెః పరమకోభితె ౩, 

నృత్యద్భి రివ కౌరవ్య మారుత ప్రతిమై గతౌ... 19 
అపుడు సూతుడు చక్కగా అందములు చిమ్ముచున్న నృత్యము చేయు 

చున్నట్టున్న గమనముతో గాలికి దీచైన గుజ్జములతో నన్ను అటకు కొంపోయెను. 

తతోఒహం రామ మాసాద్య దాణవర్షెళ్చ కౌరవ, 

అవాకిరం సుసంర బ్దః సంరబ్దం చ జిగీషయా, 20 

నేను మిక్కిలి చెలరేగి అంపవాన కురియుచు త్రీవ్రకోపముతో నున్న 
రాముని సమీపించి గెలిచి తీరవలయునన్న కోరికతో బాణములు గుప్పించితిని 

తానాపతత ఏవాసొ రామో బాణా నజిహ్మగాన్, 

బాణై రే వాచ్చిన త్తూర్గ మేకెకం (తిభి రాహవే, బి| 

అట్టు సూటిగా వచ్చి వడుదున్న బాణములు వచ్చుచుండగ నే ఒక్కొక్క 
వాణమునకు మూడేసి బాణములు [ప్రయోగించుచు ఒక్కపెట్టున వానిని ముక్క 
లుగా కొటెను,. 

యు 

తత సే సూదితాః సర్వే మమ దాణాః సుసంశితాః, 

రామబాణై ర్విధా ఛిన్నాః శతకో౬థ సహ్మసళః, 99 
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మిక్కిలి వాడియైన ఆ నా బాణము లన్నియు రామబాణములతో రెండు 

ముక్కలై వందలుగా వేలుగా పడినవి, 

తతః పునః శరం దీప్తం సుుపభం కాలసమ్మితమ్, 

అసృజం జామదగ్న్యాయ రామాయాహం జిఘాంసయా, 29 

అంత నేను మంటలు (గక్కుచున్న కాంతులు గల యమునివంటి 

బాణమును రాముని చంపుటతై వదలితిని. 

తేన త్వభిహతో గాఢం బాణ వేగవళశ౦ గతః, 

ముమోహ సమరే రామో భూమౌ చ నివపొత హ. 24 

బాణవేగ మునకు తట్టుకొ నలేక రాముడు దానితో దెబ్బతిని, రణరంగమున 

మూర్చపోయి నేల గూలెను. 

తతో హాహాకృతం సర్వం రామే భూతల మాశితే, 

జగద్ భారత సంవిగ్నం యథార్క_పతనే భవేత్. విగ్ 

ఆత డట్టు నేల (వాలగా సూర్యుడు పడినచో ఎట్టగునో యట్టు జగ త్తం 

తయు హాహాకారములు చేయుచు దుఃఖముతో ఉడికిపోయిను. 

తత ఏనం సముద్విగ్నాః సర్వ ఏవాభిదు|ద్రువుః, 

తపోధనా సే సహసా కాళ్యా చ కురునన్లన, 26 

అంత నా తపోధను లందరు దుఃఖముతో కుమిలిపోవుచు, కాశిపు క్రితో 

పాటు అతనికడకు పరుగున వచ్చిరి. 
తత ఏనం పరిష్వజ్య శనై రాశ్యాసయం స్తదా, 

పాణిభి ర్లలశీతై శ్చ జయాశీర్చిశ్చ కౌరవ, 27 

అంత వారందరు నీటితో చల్లనైన చేతులతో జయము పొందు మని 
ఆశీర్వాక్కులతో ఆతని కౌగలించుకొని ఊరడించిరి, 

తతః స విహ్యలం వాక్యం రామ ఉత్థాయ చాబవీత్, 

తిష్ట భీష్మ హతో౬పీతి బాణం సన్ధాయ కారు కే, 28 

ఆంత నా రాముడు లేచి తడబడుచున్న మాటలతో “ఫీష్మా! నిలుము! 

చచ్చి తివి' అని పలుకుచు వింట బాణమును సంధించెన్లు, 
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స ముకో న్యపత త్తూర్గం సవ్యే పార్శ్వే మహాహవే, 

యేనాహం భృశ ముద్విగ్నో వ్యాఘూర్దిత ఇవ (దుమః, 29 

ఆతడు వదలిన ఆ బాణము ఒక్క. పెట్టున వచ్చి నా కుడివై పు తాకను, 

దానితో మిక్కిలిగా చెదరిపోయినవాడ నై దొరలిపడిన చెట్టువలె నయితిని, 

హత్వా హయాం సతో రామః కీ మాస్తేణ మహాహవే, 

అవాకిరన్ మాం విసబ్ధో బాణై ఫై ర్రోమవాహిథిః. 80 

అంత రాముడు వడిగల అస్రములతో నో గుజ్జములను చంపి గుండె 

నిబ్బరముతో ఈకలతో దూసికొ నివచ్చు బాణములను నాపై విరజిమ్మెను, 

తతో౬హ మపి శీ ఘూస్ర్రం స మర్మ వతివారణమ్, 

అవాసృజం మహాబాహో శే౭. నరాధిష్టితాః శరాః, 81 

నేనును వడిగల అస్ర్రమును అతని అస్త్రమును నిలువరింవగలదానిని 

విసరితిని, ఆ మా యిరువురి బాణములు మా యిరువురి నడుమ నిలిచిపోయినవి. 

రామస్య మమ చై వాళు వ్యోమావృత్య సమ నతః, 

న స్మ సూర్యః (పతపతి శరజాలసమానృతః, లీని 

రాముడు నేనును వదలిన బాణములు ఆకసమున అన్నివైపుల వ్యాపించి 

యుండెను. బాణముల వెల్లువ కప్పివేయగా సూర్యుడు |ప్రకాశింపకుండెను, 

మాతరిశ్వా తత సస్మిన్ మేఘరుద్ధ ఇవాభవత్, 

తతో వాయోః (పకమ్బాచ్చ సూర్యస్య చ గభ స్తిభిః, వ్ర 

అభిఘాత | పభావాచ్చ పావకః సమజాయత. 

ఆ బాణముల వెల్లువలో మేఘము అడ్జుకొ న్నట్టుగా గాలి కదలకుండెను. 

ఆ వెనుక తీ వమైన వాయువు చెలరేగుటవలనను, సూర్యుని కిరణములచేతను 

బాణముల రాపిడివలనను పెద్దమంట బయలుదేరిను. 

తే శరాః స్వసముళ్టేన (పదీపా శ్చిిత భానునా, 24 

భూమౌ సర్వే తదా రాజన్ భస్మభూతాః వపేదిరే, 

84. చి|తభానునా _ అగ్నిచేత. 
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ఆ బాణములు తమవలన పుట్టిన ఆ అగ్నితో భగ్గున మండి బూడిదయె 

రారిపోయిను, 

తదా శతసహస్రాణి పయుతా న్యర్చుదాని చ, వీల్ 

ఆయుతా న్యథ ఖర్వాణీ నిఖర్వాణి చ కౌరవ, 

రామః శరాణాం సంక్రుద్ధో మయి తూర్ణం న్యపాతయత్, 86 

అంత రాముడు కోపముతో పెళ్లురేగి మిక్కిలి వేగముతో వందల, వేల, 

పదివేల, కోట, ఖర్వముల, నిఖర్వ ముల సంఖ్యలో బాణములను నాపె (పయో 
య ముం 

గించెను, 

తతోఒహం తానపి రణే శరై రాశీవిషోవమైః, 

సంఛిద్య భూమౌ నృపతే పాతయేయం నగానివ. వ్ 

నేనును [త్రాచులవంటి శరములతో వానిని ముక్కలు చేసి నేలపై 

కొండలవలె (పోవులు పెట్టితిని. 

ఏవం తదభవద్యుద్ధం తదా భరతస తమ, 

సన్ధ్యాకాలే ప్యతీతే. తు వ్యపాయాత్ సచమేగురుః. 88 

. భరతసత్రమా! ఆ యుద్ధ మట్టుగా సాగెను. సంధ్యాకాలము గడువగా ఆ 

నా గురువు యుద్ధభూమి నుండి తొలగి చనెను, 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి అంబోపాథఖ్యానవర్వణి 

రామభీష్మయుద్దే అశీత్యధికళశతత మో౭.ధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున అంబోపాథ్యానవర్వమున 
రామభీమ్మల యుద్ధముగల నూటయెనుబదియవ అధ్యాయము. 

ళ్ 
br జ్ఞ 0 Cn 

85... (పయుత మనగా పది లక్షల సంఖ్య; అర్బుద మనగా పదికోట్ల సంఖ్య. 

(కోటి యని కొందరు); 

86. ఆయుత మనగా పదివేలు: ఖర్వము, నిఖర్యము అనునవి సంఖ్యా 

మానములో ఒక దశలు, 



ఏకాశీత్యధికశతత మో ౬ ధ్యాయః 

నూటయెనుబది యొకటవ అధ్యాయము. 

ఫీష ప రశురామయో ర్యుద్ధమ్ 

ఫీష్కపరశురాముల యుద్ధము 

భీష్మ ఉవాచ భీష్మ డిట్టు చెప్పెను. 

సమాగతస్య రామేణ పునరే వాతిదారుణమ్, *ీ 

అన్యేద్యు సుములం యుద్ధం తదా భరతస తమ 1 

మరునాడు రామునితో తలవడిన నాకు మహాభయంకరమగు దొమ్మి 

కయ్యము జరిగెను. 

తతో దివ్యాస్త్రవి చ్చూరో దివ్యాన్యస్తా ణ్యనేకశ ౩, 

అయోజయత్ స స ధర్మాత్మా దివసే దివసే విభుః. వి 

దివ్యాస్ర్రము తెరిగిన ఆ సూరుడు ఆ ధర్మాత్ముడు రోజురోజుకు పెక్కు 

విధములుగా దివ్యాస్ర్రము లను కూర్చుకొనుచుండెను. 

తా న్యహం తత్పతీఘాతై ర స్త రస్తాంణి భారత, 

వ్యధమం తునులే యుద్దే [పాణాం స్యక్యా సుదు స్ట్యజాన్, లి 

సులభముగా వదలరొని (ప్రాణములకు కూడ తెగించి నేనా అస్త్రముల 

నన్నింటిని విరుగుడు అస్త్రములతో కూల్చి వై చితిని, 

అసె) ర స్రేమ బహుధా హతేష్వేవ చ భారత, 
జూ యతి 

అక్రుధ్యత మహాతేజా స్యక్షపాణః స సంయుగే. 4 

ఇట్లు తన అస్రములు నా అనస్రములతో నశించుపోవుచుండగా ఆ మహీ 

తేజస్వి (ప్రాజములకు తెగించి తీీవకోవము గలవాడై. విజృంభించెను, 
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తతః శ క్రిం [పాహిణోద్ ఘోరరూపా- 
వ ఒర మస రుద్దే జామదగ్న్యో మహాత్మా, 

కాలోత్సృష్టాం (పజ్వలితా మివోల్కాం 

సందీపా|గ్రాం తేజసా వ్యావ్య లోకమ్. ర్ 

అంత మహాత్ముడగు జామదగ్నుుడు తన అస్ర్రము నిలిచిపోగా మహా 

ఘోరమగు శక్తిని నాపై విసరెను. అది సాక్షాత్తు యముడే విసరెనా యన్న 
ట్లుండెను, మంటలు (గక్కుచున్న ఉల్కవలె తేజస్సుతో లోకము లన్నింటిని 

వ్యాపించి నిప్పు లుమియుచున్న అ(గభాగముతో విరాజిల్లైను. 

తతోఒపహాం తా మిషుఖి గ్లీష్యమానాం 

సమయా నీ మ నకాలార గ్రాదీపామ్, 

_ ఛిత్వా [తిధా పాతయామాస భూమౌ 

తతో వవౌ పవనః పుణ్యగనిః. 6 

అట్లు మంట లుమియుచు [పళయకాలమునాటి సూర్యునివలె వెలుగొందుచు 

వచ్చుచున్న ఆశ కీని నా బాణములతో మూడు ముక్కులు చేసి నేల గూల్చితిని, 

ఆపుడు పుణ్య మైన వాసనగల వాయువు వీచెను. 

తస్యాం ఛిన్నాయాం [కోధదీప్తోఒథ రామః 

శ కీ రోరాః [పాహిణో ద్యాదశాన్యాః, 
అత్ యె ది 

తాసాం రూపం భారత నోత శక్యం 

తేజస్విత్వా ల్రాఘవా చైవ వక్తుమ్. 7 

ఆ శకి యట్లు ముక్కలుకాగా కోధముతో మంటలు (గక్కుచున్న 

రాముడు అతిఘోరములగు పం డెండు శకులను నాపై (పయోగించెను, మిరు 

మిట్లు గొలుపు దీ ప్రివలనను, దూసికొ నిసోవు వేగము వలనను వాని రూపమును 
వక్కాణించుటకు వీలు కాకుండెను. 

కిం త్వేవాహం విహ్వలః స్యమృదృళ్య 

దిగ్భః సర్వా స్తా మహోల్కా ఇవాగ్నేః, 

నానారూపా సేజసోఒ గేణ దీపా 

యథా౬దిత్యా ద్యాదశ లోకసంక్షయే. 8 
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ఆ శక్తులు అన్ని దిక్కులను ండియు నిస్పులుమియు ఉల్కాలవలె వచ్చి 

పడుచుండెను. సపెక్కు_రూపములు దాల్చి యుండెను, మహాతేజస్సుతో విరాజిల్లు 

చుండెను. (ప్రళయకాలమునందలి పన్నిద్దరు సూర్యులవలె వెలిగిపోవుచుండెను" 

అట్టివానిని చూచి నాగుండె కొంచెము చెదరినది. 

తతో జాలం బాణమయం వివృ తం 

సంద్భశ్య భిత్వా శరజాలేన రాజన్, 

ద్వాద శేషూన్ (పాహిణవం రణీ౬ఒహం 

తతః శక్తి రవ్యధమం ఘోరరూపాః, 9 

అంత బాణములతో ఒక పెద్ద వల వి స్తరిల్ది యేర్చడెను. దానిని చూచి 

నేను శరవరంవరతో దానిని ఛేదించివై చి పం(డైెండు బాణములను (ప్రయోగించి 

ఆ మోరరూపము గల శక్తులను (పేల్చివై చితిని. 

తతో రాజన్ జామదగ్నో్య మహాత్మా 

శకీ రోరా వ్యాక్షీప దేమదణాః, 
జూ యె ధి a 

విచ్మితితాః కాష్బానవట్టనద్దా 
ఏ ధి . 

యథా మహోల్కా జ్వలితా స్తథా తాః, 10 

పిదప జామదగ్న్యుడు బంగారు పిడిరజ్ఞలు గల సూరములగు శక్తులను 

విసంను. అవి చి(తవిచి ట్రములుగా నుండెను, ఖంగారు తొడుగులు కలిగి 

యుండెను, మండుచున్న ఉల్కవలె నుండెను, 

తాళ్ళా ప్యు]గా శ్చర్మణా వారయిత్వా 

ఖర్గేనాణొ పాతయిత్యా నరేన్లి, 
(a) 

బాణై రవ రామదగ్న్యస్య సంఖ్యే 

దివ్యా నశ్వా నభ్య వర్షం ససూతాన్. 11 

ఆ యన్నింటిని డాలుతో వారించి ఖడ్గముతో పడవై చి, దివ్యములగు 

బాణములతో రణరంగమున వరసరాముని వ్రిష్యములగు గుజ్దముల పై సూతు 

నితో పాటు బాణవర్షము ముంచి యె శ్రితిని, 

11. చర్మ్శణా - డాలుథో 
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నిర్ము కానాం వన్నగానాం సరూపా 

దృష్ట్యా శ కీ ర్హేమచిత్రా నికృత్తాః, 

(పాదుశ్చకే దివ్య మస్త్రం మహాత్మా 

(కోధావిష్టో హైహయేళ వ్రమాథీ. 12 

హైహయరాజును చావగొట్టిన ఆ పరశురాముడు కుబుసము వదలిన పాము 
వలె బంగారుభూషణములు గలిగి ముక్కల్లై పడియున్న శక్తులను గాంచి 

(కోధము పెల్లురేగగా దివ్యాస్ర్రమును నాపై |పయోగించెను, 

తతః (్రణ్యః శలథానా మివో[గాః 

సమాపేతు ర్విశిఖానాం | పదీష్తాః, 

సమాచినో చ్చాపి భృశం శరీరం 

హయాన్ సూతం సరథం చైవ మహ్యమ్. 18 

అంత మిడుతల దండువలె భయంకరములగు, మంటలు (గక్కుచున్న 

బాణముల వరుసలు వచ్చిపడినవి, మరియు నా గుజ్బములను, సూతుని, రథ 

మును నాశరీరమును (గుచ్చివై చినవి. 

రథః శరై ర్మే నిచితః సర్వతో ఒభూ 

తథా వాహాః సారథిక్చైవ రాజన్, 

యుగం రభేషాం చ తథైవ చే 

తథై వాక్షః శరకృత్తోఒథ భగ్న 8. 14 

నా రథము నిలువెల్ల బాణములు (గుచ్చుకొనియుండెను. గుజ్జములును, 

సారథియ నష్టే యుండెను. బండికాడియు, పోలుక[రయు, చ(కములును, 
ఇరుసును బాణములకు బీలుకొ నిపోయి విరిగినవి, 

తత స్తస్మిన్ వాణవర్తి వ్యతీతే 

శరౌమేణ (వత్యవర్షం గురుం తమ్, 

12. నికృతాః _ విరుగ గొట్టబడినవి; హైహయ _ ఈశ, (వమాథీ _ పెద 

యుల రాజగు కార్త వీర్యార్డునుని చంపినవాడు. 

14, శ రకృత్తః - కాణములకు విరిగినది, 
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స విక్షతో మార్గణై (రృహ్మరాశి 

ర్దేహా దస కం ముముచే భూరి రక్షమ్. 15 

ఆ బాణవర్షము ముగిసిన పిదప నేను అంప వెళ్లువతో ఆ నా గురువును 

ముంచి యెత్తితిని. నా బాణములతో పెద్ద గాయములు పొందిన అ (బహ్మరాశి 

దేహమునుండి పెనుర క్రమును ఏమియు పట్టనివానివలె వదలెను, 
ఇఒ అట 

యథా రామో బాణజాలాభితవ - 

సథె వాహం సుభృశం గాఢవిద్ధః, 

తతో యుదం వ్యరమ చ్చాపరా'హై 
ధ్ ణ్ 

భానావ సం |ప్రతియాతే మహ్నీధమ్. 16 

ఆ రాము డెంతగా బాణములకు నొచ్చెనో నేను అవే చాల ఎక్కువగా 

దెబ్బతినియుంటిని, (పొద్దువాటారుచుండగా సూర్యుడు అ స్పగిరికి (వాలుచుండగా 

యుద్ధము ఆగిపోయును, 

ఇతి శ్రీమహాభారలే ఉద్యోగపర్వణి అమ్బొపాభ్యానపర్వణి 

ఏకాశీత్యధికశ తత మోఒధ్యాయః, 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగవర్వమున అంబో పాఖ్యానపర్యమున 
నూటయెనుబదియొకటవ అధ్యాయము. 

ఠి శి wr SO Sr 

16. అస్త్రం మహీ ధమ్ _ ఆస్తపర్యతమును 



ద్వ్యూశీత్యధికశతత మో ఒ ధ్యాయః 

నూటయెనుబదిరెండవ అధ్యాయము, 

ఫీష్కపరశురామయో ర్యుద్ధమ్ 

ఫీష్మపరశురాముల యుద్ధము 

భీష్మ ఉవాచ - ఖమ్మ డిట్టు చెప్పెను. 

తతః (వభాతే రాజేన) సూర్యే విమలతాం గతే, 

భార్లవస్య మయా సార్ధం పునర్యుద్ద మవ ర్రత, l 

ఆంత తెలవారిన పిదవ సూర్యుడు తెలుపు తేరిన తరువాత భార్గవునకు 

నాతో మరల యుద్దము సాగెను. 

తతోజ్శభా నే రథే తిష్టన్ రామః _పహరతాం వరః, 
వవర్ష శరజాలాని మయి మేఘ ఇవాచలే. ల్లి 

అంత యుద్ధవీరుడగు పరశురాముడు మేభుమండలముకడ నున్న 

రథమునం దుండి, మేఘము పర్వతమునందు (కుమ్మరించునట్టు నాపై బాణము అ 

వెల్లువను (కుమ్మ రించెను. 

తతః సూతో మమ సుహృ చృరవర్షేణ తాడితః, 

అపయాతో రథోవస్థా న్మనో మమ విషాదయన్. 8 

అంత నాకు మిక్కిలి చెలికాడై న సారథి అంవవానకు దెబ్బతిని నా హృద 

యమును నొవ్వజేయుచు రథము నొగలనుండి తొలగి చనెను. 

తతః సూతో మమాత్యర్థం కశ్మలం (పావిశన్మహత్ , 

పృథివ్యాం చ శరాఘాతా న్నిపపాత ముమోహ చ, 4 

ఆంత నాకు పెద్దగా గుండెదిగులు కలుగ జేయుచు సారథి బాణపు దెబ్బకు 

నొచ్చి నేల గూలెను. మూర్చ హోయను. 

a ~~ - పే జ్, కో 

బి అ|భ ౧ అన్ల _ మఘమండలముకడ; 
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తతః సూతో౬జహాత్ |పాణాన్ రామబాణ|పపీడితః, 

ముహూరాదివ రాజేన) మాం చ భీ రావిళ తదా, ర్ 

రాముని బాణములకు మిక్కిలి నొచ్చిన సూతుడు [ప్రాణములను వద 

లెను. ఒక్క క్షణకాలము నాకును భయము పెకొనెను, 

తతః సూతే హతే తస్మిన్ కివత సస్య మే శరాన్, 

[(పమత్తమనసో రామః [పాహిణో న్మృత్యుసంమితమ్. 6 

ఆ సూతు డట్టు చావగా, ఆ రాము డట్లు నాపై బాణములు విరజిమ్ము 

చుండగా నేను భయ మొందితిని, మరియు ఒడలెరుగని రాముడు మృత్యువునకు 
సాటివచ్చు బాణమును నాపై వదలెను. 

తతః సూతవ్యసనినం విప్పుతం మాంస భార్గవః, 

శరేణాభ్యహన ర్లాఢం విర్భష్య బలవ ద్దనుః. 7 

సూతుని పాటుతో మనసు చెదరిన నన్నా భార్గవుడు విల్లు గట్టిగా వంచి 

ఒక బాణముతో దిమ్మదిరుగునట్టు కొెను, 

స మే భుజానరే రాజ న్నిపత్య రుధిరాశనః, 

మయెవ సహ రాజేన్లం జగామ వసుధాతలమ్. 8 

ఆ బాణము నా భుజములనడుమ తాకి నెత్తురు [తావి నాతోపాటు నేల 

కొరిగెను, 

మత్వా తు నిహతం రామ స్తతో మాం భర తర్షభ, 

మేఘవ ద్విననాదోచ్చై రృహృషే చ పునః పునః, 

నేను చచ్చితిని అనుకొని రాముడు మేనుమువలె బౌబ్బలిడ దొడగెను, 
అనందముతో మరల మరల పొంగిపీయెను. 

తథా తు పతితే రాజన్ మయి రామో ముదా యుత 

ఉద్యకోశ న్నహానాదం సహ తై రనుయాయిభిః. 9 

నేనట్టు కూలిపోగా రాము డానందపడుచు తన వెంటనున్న వారితోపాటు 

గా సింహనాటి మునర్చను, 
లీ 

"పె 
dE 



800 భీ మహాభారతము 

మమ తతాభవన్ యే తు కురవః పార్మ్యతః స్థితాః, 

ఆగతా అపి యుద్దం తజనా సత్ర దిదృక్షవః, 
థి జ అన్ 

ఆరిం వరమికాం జగ్ము స్తే తదా పతితే మయి. 11 

మా ఆ యుద్ధమును జూడగోరి వచ్చి యచట నా (వక్యలనున్న కౌర 

వులు నేనట్లు కూలిపోగా వరమా రిని పొందిరి. 

తతోఒవళ్యం వతితో రాజసింహ 

ద్విజా నష్టా సూర్భహుతాశనాభాన్, 

తేమాం సమనాత్ పరివార్య తస్థుః 

స్యబాహుభిః పరిధార్యాజిమధ్యే. 12 

రాజవరేణ్యా! అంత నేనట్టు వడియుండ, నా చుట్టును చేరి తమ 

చేతులతో పొదివి పట్టుకొనియున్న విప్రుల నెనమం[డ్రను  సూర్యునివంటి, 

ఆగ్నివంటి తేజస్సుగల వారిని _ చూచితిని, 

రక్ష్యమాణై శ్చ తై ర్విపై) ర్నాహం భూమి ముపాస్పృళమ్, 

అ నరిక్నే ధృతో హ్యస్మి తై ర్విపైం ర్బాన్టవై రివ. 18 

ఆ వి(పులు నన్ను రక్షించుచుండగా నేను నేలకు తాకక యుంటిని. ఆ 

[బాహ్మణులు చుట్టములవలె నన్ను పైనే నిలిపియుంచిరి. 

శ్వస న్నివా నరిష్నే చ జలబిన్దుభి రుకితః, 

తతస్తే బాహ్మణా రాజన్న|బువన్ పరిగృహ్య మామ్. 114 
నా మొగమున నీళ్ళు చల్లిరి, నేను గగనమునందే ఊపిరి తీసికొనుచున్న 

ట్లుంటిని, అంత నా (బాహ్మణులు నన్ను గట్టిగా పట్టుకొని యిట్టు పలికిరి, 

మాభై రితి సమం సర్వే స్వ ని తేఒ స్తితి చాసకృత్, 

తత స్తేషా మహం వాగ్భి స్తర్పితః సహ సోత్టితః, 

మాతరం సరితాం గోషా మవళ్యం రథ మాస్థితామ్. 15 

నాయనా! భయవడకుమని అందరు నొక్క. పెట్టున నన్నూ రడించిరి. 

సీక్ష స్వస్తియగుగాక అని పలుమారులు పలికిరి. ఆ మాటలు నన్ను తృప్తి 

పరువగా ఒక్క పెట్టున లేచి నిలిచితిని, రథముపై నున్న నా తల్లిని, నదులలో 
మిన్నయగు గంగను గాంచితిని. 
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హయాళ్చ మే సంగృ్భహీతా సయాఒజసన్ 

మహానద్యా సంయతి కౌర వేన్దు, 

పాదౌ జనన్యాః (వతిగృహ్య చాహం 

తథా పిత్తూణాం రథ మభ్యరోహమ్. 10 

ఆ మహానది యుద్ధ రంగమున గుజ్జ్దములను నిలువరించి యుండెను, 

అంత నేను నాతల్లి పాదములు పట్టుకొని, తం[డ్రులవంటి ఆ [(బాహ్మణుల పొప 

ములకు (మొక్కి. మరల రథ మెక్కితిని. 

రరక సా మాం సరథం హయాం కో్ఫోవస్క-రాణి చ, 
జ ర Me arn Wd Wy తా మహం |పొష్టాలి ర్ఫూత్యా పునరేవ ప్యసర్ణయమ్. 1 

నన్ను, నా రథముతో పొటు గుజ్జములను, నా సాధనములను ఆమె 

రశ్నించి యుండెను. ఆమెకు నేను దోసిలియొగ్గి నమస్కరించి వీడుకొలిపితిని. 

తతోఒహం స్వయ ముద్యమ్య హయాంసాన్ వాతరంహసః, 

అయుధ్యం జాషుదగ్న్యేన నివృ త్రేహని ఖారత. 18 

అంత నాకు నేనై వాయువేగముగల గుజ్జములను నిలుపరించుకొనుచు, 

మరునాడు పరపరామునితో ఫోరాడితిని 

తతోఒహం భరత శేష్ట వేగవ నం మహాబలమ్, 

అముజ్బాం సమరే బాణం రామాయ హృదయచ్చిదమ్, 19 

అటుమై నేను మిక్కిలి వేగము, గొవృబలము గల గుండెలను చీల్చివెచు 

బాణము నొకదానిని రామునిపై పవలిలిని, 

తతో జగామ వసుధాం మమ బాణ, వపీడితః, 

జానుభ్యాం ధను రుత్సృజ్య రామో మోహవళం గతః. 20 

అంత నా బొణము దెబ్బకు మిగుల నొచ్చి పరణరాముడు వింటి పట్టు 

దక్కి. మోకాళ్ళతో నేం తొకుచు కరూలిపడి మూర నొందెను, 

SMB.61 (11) 



802 (శ్రీ మహాభారతము 

తత సస్మి న్నివతితే రామే భూరిసహస్రదే, 

ఆవు ర్షలదా వ్యోమ కరనో రుధిరం బహు. 21 

వేలకొలది బంగారు నాణెములు దాన మొనగిన ఆ రాము డట్టు నేల 

గూలగా మేఘములు పెల్టుగా నెత్తురులు కురియచు ఆకసమును (క్రమ్మివై చినవి 

ఉల్కాశ్చ శతశః పేతుః సనిర్హాతాః సకమ్బనాః, 

అర్క౦ చ సహసా దీపం స్వర్భాను రభిసంవృణోత్. 22 

పిడుగులతో ఉరుములతో కూడిన ఉల్కలు వేలకొలదిగా రాలినవి, 
గొప్పగా వెలుగొందుచున్న సూర్యుని రాహువు (కమ్మివై చెను, 

వవుశ్చ వాతాః పరుషా శ్చలితా చ వసున్గరా, 

గృధ్రా బలాశ్చ కజ్కాశ్చ పరిపేతు ర్ముదాయుతాః. వీ 

తీ వములగు గాలులు వీచెను. భూమి కంపించెను, (గద్దలు, కొంగలు, 

రాబందులు ఉత్సాహముతో తిరుగాడెను. 

దీపాయాం దిశి గోమాయు రారుణం ముహు రున్నదత్, 

అనాహతా దున్గుభయో వినేదు ర్భృశనిఃస్వనాః. 24 

దిక్కులు ఎరవడగా నక్కలు ఘోరముగా ఊళలు వైచినవి. (మోగిం 

వకయే ఘోరరావములతో చుందుభులు |మోగ జొచ్చినవి. 

ఏత దౌత్సాతికం సర్వం ఘోర మాసీ దృయంకరమ్, 

విసంజ్ఞకల్పే ధరణీం గతే రామే మహాత్మని. 25 

మహాత్ముడగు రాముడు చేష్టలు దక్కి నేలగూలి యుండగా నిట్టు దారు 
ణము, భయంకరము ఆగు చెడుశకున ములు కానవచ్చెను. 

21. భూరిసహ్మ సదే_బంగారు నాణెములు వేలకొలదిగా దానమొనర్శ్చినవా డగు; 

“భూరి ర్నా వాసుదేవేచ హరే చ వర మేష్షిని, నపుంసకం సువర్ణ చ 

(ప్రాజ్యే స్యాద్వాచ్యలింగకే' అని మేదినీనిఘంటువు. భూరిశబ్దము విష్ణువు, 

శివుడు, [బహ్మ అను నర్గములందు పుంలింగము, బంగారము అను 

నర్భమున నపుంసకలింగము; విశేషణమైనపుడు గొప్పది అని అర్ధము. 
వివి, సకమృ్బనాః - మెరపులతో కూడిన; 

డికి, బలాః = బలాకలు _ ఒక విథమగు కొంగలు, 
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త్రత్రో వై సహసోత్ఞాయ రామో మా మభ్యవ రత, 

పునర్యుద్దాయ కౌరవ్య విహ్వులః (కోధమూర్చిత౩. 26 

అంత రాము డొక్క. పెట్టున లేచి, (క్రోధముతో ఊగిపోవుచు మరల 

యుద్ధమునకు నావైపునకు మరలెను, 
ఆదదానో మహాబాహుః కార్ముకం౦ బలసన్నిభమ్, 

తతో మయ్యాదదానం తం రామమేవ న్యవారయన్ , బి7 

మహర్షయః కృపాయుకొః [కోధావిష్టోఒథ భార్గవః, 

స మేషిహర దమేయాత్మా శరం కొలానలోపమమ్. 28 

గంధకమువంటది వింటి నొకదాని నా మహాబాహువు కైకొనుచు' నాపై 

మహాతీ(వ్రమగు బాణమును (వయోగింప బోవుచున్న రాముని, జాలి కలిగిన 

మహర్షులు వారించిరి. అంత నా మహానుభావుడు 'పెనుకోవముతో ఒడలెరుగని 

వాడయ్యు 5 కాలాగ్నివంటి ఆ బాణమును నా విషయమున ఉవసంహరించెను. 

తతో రవి ర్మం|తమరీచి మణ్ణలో 

జగామా స్తం పొంసుపుజ్ఞావగూఢం, 

నిశా వ్యగాహత్ సుఖశీతమారుతా 

త్రత్రో యుద్ధం (ద్రత్యవహారయావః. 29 

26, వివహ్ష్యలః _ కలతనొందిన హృదయము గలవాడు; (కోధవళముననే 

ఏజృంథించినా శని భావము. 

27, బలసన్ని భమ్ _ బల మనగా నిట గంధకరనము, దాని వంటిని; “బలం 

గన్టరసే రూపే అని మేదిసీనిఘుంటువు; మయి, అదదానమ్ -నొ 

నిమిత్తముగా శై కొనుచున్న ఫోరమ్ అని కలుపుకొనవలయును, 

298. మే. నాయందు; అహరత్ _ వెనుకకు తీసికొనెను _ “మునుల వాక్యము 

వలన” అని భావము 

29. మం|త్రమరీచిమండలః - మం్యత్రమయము అగు కిరణముల సముదాయము. 

గలవాడు _ వేదము రూడ “సిష త్రయ్యేన విద్యా తపతి”_|తయీ. 

వేదరూపమైన అ యీ విద్య తవము కలిగించుచున్నది అని చెప్ప 

చున్నధి. (పత్యవహారయామః- సమా ప్ర ప మొనరించితిమి. “మేమిరువుర ము 

అనీ కలుపుకొనవలయును, 
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అంత మం[తమయములగు కిరణముల మండలముగల సూర్యుడు, 

ధూళికప్పతో కప్పబడినవాడై అ స్తమించెను. చల్లని సుఖకరమగు గాలిగల రాత్రి 

సమయము వచ్చెను. అంత మేమిరువురము యుద్ధము విరమించితిమి. 

ఏవం రాజ న్నవహారో బభూవ 

తతః పున ర్విమలేఒభూత్ సుమోరమ్, 

కల్యం కల్యం వింశ తిం వె దినాని 

తథైవ చాన్యాని దినాని |తీణి. లి0 

రాజా! ఈవిధముగా ఈ వ్యవహారము (ప్రతిదినము [ప్రాతఃకాలమున పట్ట 

"వగలు మిక్కిలి సూరముగా ఇరువది మూడుదినములు జరిగను, 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి అ మ్చోపాఖ్యానపర్వణి 
రామభీష్మయుద్దే ద్య్యశీత్యధిక శతత మో౬ధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున అంబోపాథ్యానవర్వమున 
రామభీష్మ యుద్ధము గల నూటయెనుబదిరెండవ అధ్యాయము. 

80. అవహారః- జూదము, యుద్ధము మున్న గువానియందు కై కొను 'వి (శాంతి, 
కల్యం కల్యమ్ య (పతి (పాతఃకాలము; విమలే _ దినభాగమున - 

రొ తులందు మానికి మనీ భావము, " 



[త్యశీత్యథిక శ తతమోఒ ధ్యాయః 

నూటయెనుబదిమూడవ అధ్యాయము 

అష్టవసుఖ్యో ఫీష్కన్య _పస్వాపనాస్త్రపా స్తీ 

ఫీష్కుడు అష్టవసువులనుండి ప్రస్వాపన మను అన్త్రమును గొందుట, 

భీష్మ ఉవాచ - భీష్మ డిట్టు చెప్పెను. 

తతోఒహం౦ ని? రాబేన్ద్ర [పణమ్య రిరసా తదా, 

[బాహ్మణానాం పిత్తూణాం చ దేవతానాం చ సర్వశః. 1 

న కంచరాణాం భూతానాం రాజన్యానాం విశామృ లే, 

శయనం |పావ్య రహితే మనసా సమచి నయమ్. 9 

రాజేం[దా! అటుపై నేను రా[తియందు (బాహ్మణులకు, పితృదేవతలకు, 

అన్నివైపుల గల దేవతలకు, రాక్షసులకు, భూతములకు, గొప్పరాజులకు తలతో 

(పణమిల్లి యేకాంతమున శయ్యను చేరి మనసున నిట్లు చింతించితిని. 

జామదగ్న్యేన మే యుద్ధ మిదం పరమదారుణమ్, 

అహాని చ బహూ న్యద్య వర్తతే సుమహాత్యయమ్. 8 

ఇదిగో పరశురామునితో నాకు మిక్కి.లి దారుణమగు యుద్దము |ప్రాప్తిం 

చినది. పెక్కుదినములుగా ఇది మిక్కిలి వినాశ కరముగా సొగుచున్నది, 

న చ రామం మహావీర్యం శక్నోమి రణమూర్గని, 

విజేతుం సమరే వ్మిపం జామదగ్న్యం మహాబలమ్. 4 

గొప్పళ క్రి గల ఆ రాముని యుద్ధభూమిలో తట్టుకొ నజాలకున్నాను. 

మహాబలుడు, ఉత్త మజ్ఞానసంపన్నుడు. ఆగు అ పరశురాముని సమరమున 

గెలువజాలకున్నాను. 
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యది శక్రో మయా జేతుం జామదగ్న్యః రానా, 

దె వతాని [పసన్నాని దర్శయన్లు నిశాం మమ. ర్ 

ఆ (ప్రతాపవంతుడగు పరశురాముని నేను గెలువగలుగుదు నేని యీ 

రాత్రి నాకు పసన్నులై న దేవతలు సాషాత్కరింతురు గాక! 

తతో నిశి చ రాజేన్ల | పసు వః శర విక్షతః, 

దక్షిణేనేహ పార్ఫ్యేన దభాతసేముయే తదా: 6 

' అంత నారా[శ్రివేశ ములుకుల గాయములతో ని |దించియుంటిని.” ఆంతే 
తెల్లవారుసమయమున నాకుడి ప్రక్కగా - 

తతోఒహం విప్రముఖ్యై సై ర్యైరస్మి పతితో రథాత్, 

ఉతాపితో ధృత శ్చైవ మాఖె రితి చ సా న్వితః. 7 
థి ల్లు అ ఎ 

నన్ను రథమునుండి పడినపుడు లేవదీసి పట్టుకొని భయపడకు మని 
ఊరడించి నిలిపిన విిపముఖ్యులు నిలిచియుండిరి. 

త ఏవ మాం మహారాజ స్వవష్నదర్శన మేత్య వై, 
_వరివార్యా[బువన్ వాక్యం తన్ని బోధ కురూద్వహ. ౦ 

వారే నాకు కలలో దర్శన మిప్పించి నలువై పుల నిలిచి యిట్లని పలికిరి. 

సుయోధనా! ఆ మాట వినుము. 

ఉతిష మాభై ర్రాజ్లేయ న భయం తే౭ సి కిజ్బాన, 

రశామహే త్వాం కౌరవ్య స్యశరీరం హి నో భవాన్. 9 

. గంగాకుమారా! లెమ్ము! భయవడకుము. నీ కిసుమంతయు భయము లేదు. 

మేము నిన్ను రక్షింతుము. నీవు మాకు మా దేహమే అన్నట్టి వాడవు గదా! 

న త్వాం రామో రణే జేతా జామద గ్న్యః కథజ్బున, 

త్వమేవ సమరే రామం విజేతా భరతర్షభ. 10. 

జమదగ్ని కుమారుడు రాముడు నిన్నెన్న బికిని పోరున గెలువజాలడు. 

నీవే రాముని యుద్ధమున గెలుతువు. 

5. నికామ్ -ని? వ. దర్శయను _ తమ్ముచూపుకొంచురుగాక ' 

నాకు కన్నష్టుదురు గాక 
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తతో జిత్వా త్వమే వైనం పున రుత్ఫావయివ్యుసి, 
అస్తేణ దయితే నాజొ భీష్మ సంబోధనేన వై. 16 

గెలిచిన పిమ్మట నీవే నీ పియమైన అస్రముతో ఆతనిని మేలుకొలిపి 
లేవదీయుదువు. 

ఏవం కురుష్వ కౌరవ్య (ప్రభాతే రథ మాస్థితః, 
__్రసువ్రం వా మృతం వేతి తుల్యం మన్యామహే వయమ్. 17 

రేపు (పొద్దపొడిచిన పిదప రథ మెక్కి యిట్లు చేయము. ని(దించి 

యున్నవానిని మరణించివానిని మేము సమానముగా సంభావింతుము. 

న చ రామేణ మర్తవ్యం కదాచిదపి పార్ధివ, 
తతః సముత్పన్న మిదం |వస్యావం యుజ్యతా మితి. 18 

ఎట్టి పరిస్థితులలో రాముడు మరణింపరాదు. దానికై యిదిగో ఈ. ప్రస్వాప 
మను నస్త్రము సమకూడినది. దీని నుప యోగింపుము. 

ఇత్యుకారన ర్లితా రాజన్ సర్వ ఏవ ద్విజో తమాః, 
జత రల న బ్రాం అటి 

అష్టా సదృళరూపాస్తే సర్వే భాసురమూ రయః. 10 
రాజా! వెలుగొందు: ఆకారములు, సమానమగు రూపములు గల ఆ 

(వాహ్మ ణ(శేష్టులు ఎనమండుగురు ఇట్లు పలికి అంతర్థానము చెందిరి. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి అ మోపాఖ్యానవర ణి. 
భీష్మ పస్వాపనాస్త్రలాభే (త్యశీత్యధికళతత మోఒధ్యాయః, 

ఇది (శ్రీ మహాభారతము ఉద్యోగవర్వమున అంబోపాఖ్యానవర్వమున 

భీష్ముడు వస్యావనా స్రలాభ మందుట యను నూటయెనుబడిమూడవ 

అధ్యాయము. 



చతురశీత్యధికశతత మోజఒధ్యాయః 

నూటయెనుబదినాలుగవ అధ్యాయము 

భీష్మ్కపరశురామయో రన్నోన్యం (పతిశ క్తి బ హ్మాస్రుయో ప్రయోగ 

ఫీష్మ్యపరశురాము లొతరిపై నొకరు శక్తులను (బ్రహ్మాస్త్ర ములను 

(పయోగించుట, 

భీష్మ ఉవాచ -_ భీష్మ డిట్లు చెప్పెను. 

తతో రా|తౌ వ్యతీతాయాం '|పతిబుద్దోజస్మి భారత, 

తతః సజ్బి న్య వై స్వప్న మవాపం హర్షము త్రమమ్. 1 

ఆంత నా రా|తి గడువగా మేల్కొంంటిని. వచ్చిన కలను తలచుకొని 

గొప్ప ఆనందము నందితిని, 

తతః సమభవ ద్యుద్ధం మమ తస్య చ భారత, 

తుములం సర్వభూతానాం లోమహర్షణ మద్భుతమ్. ల 

పిదప మా యిరువురకు మహాఘోరమగు యుద్ధము జరిగెను. సర్వభూత 
ములును దానితో పరమాశ్చ ర్యము పొందెను, 

తతో బాణమయం వర్షం పవర్ష మయి భార్గవః, 

న్యవారయ మహం తచ్చ శరజాలేన భారత. ర 

అంత భార్గవుడు నాపై బాణవర్షము కురిపించెను.. నేను నా బాణముల 

సముదాయముతో దానిని వారించితిని. 

తతః పరమసంక్రుద్ధః పునరేవ మహాతపాః, 
హ్య సనేన చ కోపేన శకిం వై. పాహిణోన్మయి. A 

ఆ. మహాతాపసుడు పట్టరాని కోవముతో నిన్నటి కోపము తోడ్లుకాగా 

నాపై శక్తిని విసరెను, 
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ఇన్టా9ళశనిసమస్పర్శాం యమదణ్దసమ ప్రభామ్, 

జ్వల నీ మగ్నివత్సంఖ్యీ లేలిహానాం సమ నతః. ర్ 

ఆశకి యిం(దుని పిడుగువలె నుండెను. యమదండమువంటి కాంతితో 

అలరారెను. అగ్నివలె మండు చుండెను. అన్ని వె పులకు నాలుకలు చాచుకొనుచు 

విహరించుచుండెను. 

' తతో భరతశార్థూల. ధిష్ష్య మాకాళగం యథా, 
స మా మభ్యవధీ తూర్ణం జతుదేశే కురూద్వహ. ఈ 

రా... 

భరతళార్దూలా ! అంత నది గగనమునందలి నక్ష[(త్రమువలె అతి 
వేగముగా వచ్చి నామెడ (కింద గట్టిగా తాకెను, 

అథాస్త్ర మసవ ద్గ్లోరం గిరే రైెరికధాతువత్, 
ఖు నీ 

రామేణ సుమహాబాహో క్షత స్య క్షతజేక్షణ:. 7 

ఓ మహాబాహూ! ఎజుపెక్కిన కనులు గల ఓయి సుయోధనా! కొండ 
నుండి ధాతురసము కారినట్టు రాముడు చేసిన గాయమునుండి నెత్తురు మహా. 
ఘోరముగా పొడుచుకొని వచ్చెను. 

తతోఒహం జామదగ్న్యాయ భృశం (కోధసమన్వితః, 

చికేప మృత్యుసంకాశం బాణం సర్పవిషోపమమ్. 8 

అంత పట్టపగ్గములు లేని కోపముతో నేను నాగుబాము విషమువంటిదియు, 

మృత్యువే అనదగినదియు నగు ఒక బాణమును పరశరాముని పె విసరితిని. 

స తేనాభిహతో వీరో లలాపే ద్విజస తమః, 

అశోభత మహారాజ సళ్ళంగ ఇవ పర్వతః. 9 

ఆ బాణము సూటిగా నొనటిపై (గుచ్చుకొనగా ఆ వీరుడగు ద్రాహ్మణో త్త త్త 
ముడు శిఖరముతో కూడిన కొండవలె విరాజిల్లెను. 

7. ధిష్ట్యమ్ _ నక్షతము _ “ధిష్ట్యం స్థానాగ్ని సద్మసు, శక్ర్తావృక్నే చ” అని 
మేదిని; జ[తుదేశే _ మూపుల యొక సంధియెముకలున్న (పదేశ మున 

8. అ[సమ్ _ రక్తము; పాఠాంతరమున అస్ఫక్ అన్నను అదే యర్థము - 
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షు సంరబ్దః సమావృత్య శరం కాలా నకోపమమ్, 

సన్దథ బలవత వ్య మోరం క త్రునిబర్త, ణమ్. 10 

ఆతడు తీ వ్రకోపముతో నూగిపోవుచు కాలయమునివంటిదియు, శ (త్రువు 

లను రూ పుమాపునట్టిదియు నగు నొక బాణమును బలమంతయు నుపయోగించి 

లాగి వదలెను. 

స వక్షసి పపాతోగః శరో వ్యాల ఇవ శ్వసన్, 

మహీం రాజం సతశ్చాహ మగమం రుధిరావిలః. క్షే 

'* రాజా! ఆ బాణము బుసకొట్టుచున్న పాము వలె వచ్చి నా యెదురొమ్మున 
గట్టిగా తాకెను. ఆంత నేను నెత్తుటిలో మునిగితేలుచు నేల కూలితిని. 

సం ప్రావ్య తు పునః సంజ్ఞాం జామదగ్న్యాయ ధీమతే, 

1పాహిణ్యం విమలాం శ కిం జ్వల నీ మశనీ మివ. 12 

' కొంతవడికి తెలివి తెచ్చుకొని నేను పరసరామునిపె పిడుగువలె నిప్పులు 
కురియుచున్న తెల్ల నిశ _క్రిని విసిరితిని. 

సా తస్య ద్విజముఖ్యస్య నిపపాత భుజాంతరే, 

వీహ్వల థ్వాభవ రాజన్ వేపథుశ్వెన మావిశత్.. 18 

ఆశక్తి ఆ (ద్రాహ్మణ(్రేప్టుని గుండెపై దూశెను, ఆతడు తిరుగుపడి 
పోయెను. ఆతనికి వణకుపుటైను. 

తత ఏనం పరిష్వజ్య సఖా విప్రో మహాతపాః, 

అకృత|వణః శుఖై ర్యాకై ౪ రాశ్వాసయ దనేకధా. 14 

_ మహాతపస్వియు, (ప్రాణమి[(త్రము నగు వి(పుడు అకృత| వణుడు ఆతనిని 

కౌగిలించుకొని మంచిమాటలతో పెక్కువిధముల నూరడించెను. 

నమాశ్వస్త స్తతో రామః |క్రోధామర్గ సమన్వితః, 
[పాదుశ్చకే తదా బ్రాహ్మం పరమాస్ర్రం మహావతః. 16 

10. కృష్య --బాగుగా లాగి; 
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తెప్పరిల్లిన రాముడు పటరానికోపముతో తిరుగు లేని దగు |బహ్మోస్ర్రమును 
ధా ట్ 

[పయోగించెను. 

తత స|క్పతిఘా తార్థం (బాహ్మమెవాస్త్ర ము తమమ్, 

మయా (పయుక్తం జజ్వాల యుగా.న్తమివ దర్శయత్ . 16 

దానిని |త్రిప్పికొట్టుటకై నేనును ఉ త్తమమగు [బహ్మో స్ర్రమునే.(ప్రయోగిం 

చితిని. అది [పళయకాలమును చూపుచున్నదో యన్న ట్లుండెను. 

తయో [రృహ్మాస్త్రయో రాసీ దనరా. వై సమాగమః, 

అసం|ప్రాప్మైవ రామం చ మాం చ. భారతస తమ. 17 

ఆ రెండు _బహ్మస్త్రములును రామునిగాని. నన్ను గాని తాకక నఢడుమనే' 

కలియబడినవి. 

తతో వ్యోమ్ని [పాదురభూ తేజ ఏవ హి కేవలమ్, 

భూతాని చైవ సర్వాణి జగ్ము రారిం విశామృతే. 18 

రాజా! అంత ఆకాశమున కేవల మొక పెద్ద వెలుగు పుటైను. భూతము, 

లన్నియు ఆరి పొందినవి. 

బుషయశ్చ సగన్గర్యా దేపతాశ్చైవ భారత, 
సంతాపం పరమం జగ్ము రస్ర్రతేజో2భిపీడితాః. 19 

ఆ అస్ర్రముయొక్య.. దీ పికి మిక్కిలి నొచ్చిన. బుషులు,. గంధర్వులు, 
దేవతలును. మహాసంకాపము పొందిరి. 

_(పజజ్వాల నభో రాజన్ ధూమాయననే దిశో దళ, 

న స్థాతు మనరిక్నే చ శేకు రాకాశగా సదా. 20 

అకాశము మండిపోయెను. దిక్కులు పొగచూరినవి. గగనమున తిరుగు 
(పాణులకు నిలువనీడ లేకపోయెను. 

తతో హావోకృతే లోకే: సదేవాసురరాక్ష సే, 

ఇద మనర మిత్యేవం మోక్ష్తుకామో౭౬స్మి భారత, 21 
(వస్వావ మస్త్రం త్వరితో వచనా [దృహ్మవాదినామ్, 
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దేవతలతో, అసురులతో, రాక్షసుంతో కూడిన లోక మంతయు హాహా 
కారములు చేయచుండగా ఇదియే తగిన సమయమని ఆ వేదవే త్రలు చెప్పిన 

(ప్రస్వాపనాస్త్రమును వడివడిగా వదలగోరితిని. 

విచితం చ తదస్ర్రం మె మనసి (వత్యభా తదా, 92 

విచితముగా ఆ అస్త్రము నా మదిలో మెదలసాగెను. 

ఇతి (శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి అమ్బోపాఖథ్యాన పర్వణి FE 

_ వరస్పర|బహ్మాస్ర్రప్రయోగే చతురశీత్యధికశ తత మోఒధ్యాయః,... 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున అంబోపాఖ్యానపర్యమున 

పరస్పర [బహ్మాస్త్మ్ట్ర్ప్రయోగము గల నూటయెనుబదినాలుగవ అధ్యాయము. 
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నూటయెనుబదియైదవ అధ్యాయము. 

దేవై ర్నిషిద్ధేన భీష్మేణ పస్వాపనాస్త్రస్యాాపయోగః, పితూణాం 
దేవానాం గజ్జాయాళ్ళ్చాగహేణ ఫీష్యసరశురామయో ర్యుద్ధన్య సమా ప్రి 8. 

దేవతలు వల దనగా ఫీష్ముడు (ప్రస్వాపనొస్ర్ర మును ప్రయోగింపకుండుట, 
పితృదేవతలు, దేవతలు, గంగయు పట్టుపట్టుగా ' 

ఖీష్కపరశురాములు యుద్ధమును మానుట. 

భీష్మ ఉవాచ - భీష్మ డిట్టు చెప్పెను. 

తతో హలహలాళట్టో దివి రాజన్ మహా నభూత్, 

(ప్రస్వాపం భీష్మ మా సాక్షీ రితి కౌరవనన్లన. / 

రాజా! అంత అయ్యో అయ్యో అను నాదములు గగనమున పిక్క టిల్లెను. 

భీష్మా! (పస్వాపమును వదలకు మనియు ఆరపులు వినవచ్చెను. 

ఆయుష్షు మేవ చై వాహం తదస్తం భృగునన్లనే, 

[పస్యావం మాం పయుజ్ఞానం నారదో వాక్య మ।బవీత్, ని 

నేనా అ స్ర్రమును భృంగున 'ందనుని పై వవలుటకు సిద్ధముగా నుంటిని. 

అటు (పస్వాపమును [వయోగింపనున్న నాతో నారదు డిటాడెను. 
య ౧ 

ఏతే వియతి కౌరవ్య దివి దేవగణాః స్థితాః, 

తే త్వాం నివారయ న్యద్య [పస్వాపం మా షపయోజయ. లి 

కురుపు తా! ఇదిగో గగనమున దేవతలు గుంపులు గుంపులై నిలబడి 

యున్నారు. వారు నిన్ను వలదనుచున్నారు. [పస్వాపమును [పయోగింపకుము. 

రామ సవసీ 9 టహ్మణ్యో (బాహ్మణశ్చ గురుశ్చ లే, 

తస్యావమానం కౌరవ్య మా స్మ కార్షిః కథజ్బున. శీ 
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రాముడు తపస్వి; వేదవే త్త, బ్రాహ్మణుడు, మరియు నీ గురువు. అట్టి 
వాని కెన్నడును నీ వవమానము చేయరాదు. 

తతోఒపశ్యం దివిష్టాన్ వె తానష్టై (బహ్మవాదినః; 

తేమాం స్మయనో రాజేన్లి శనక్రై రిద మ్మబువన్. ర్ 

అంత నేను గగనమున నిలిచియున్న ఆ వేదవేత్తల నెనిమిదిమందిని 

చూచితిని. వారు చిన్నగా నవ్వుచు మెల్లగా నాతో నిట్టు పలికిరి. 

యథాహ భరత్నశేష్ష నారద స్త తథా కురు, 
ఏతద్ది పరమం (శీయో లోకానాం భరతర్షభ. 6 

భరత శేషా! నారదుడు చెప్పినట్లు చేయుము. ఇది లోకమునకు గొప్ప 

మేలు గదా! | 

తతశ్చ (పతిసంహృత్య తద స్ర్రం స్వావనం మపహాత్, 

(బహ్మాస్త్రం దివయాంచకే తస్మిన్ యుధి యథావిధి. 7 

అంత నే నా (పస్వాపమును వెనుకకు తీసికొంటిని. తగువిధముగా ఆ 

(బహ్మాస్త్రమును (వజ్వలింపజేసితిని. 

తతో రామో హృషితో రాజసింహ 

దృష్ట్వా తదస్తం వినివర్తితం వై, 
జితోఒ౬స్మి భీషణ సుమనబుద్ది 

రిత్యేవ వాక్యం సహసా వ్యముజ్బుత్ . 8 

ఆంత రాముడు సంతోషము పొందినవాడై మరలింవబడిన ఆ అస్ర్రమును 

చూచి 'తెలివిమాలిన నేను భీమ్మన కోడితిని” అను మాట వెనువెంటనే పలికెను. 

తతో౬వశ్యత్ పితరం జామదగ్న్యః 

పితు సథా పితరం చాస్య మాన్యమ్, 

తే తత చైనం పరివార్య తస్టు- 

రూచుక్చైనం సాన్వపూర్వం తదానీమ్. 9 

అంత జమదగ్ని కుమారుడు తన తం|డిని, తండి తం|(డిని, మాన్యు 

డగు తాతతం(డ్రిని అచట గాంచెను. వారతనికి దగ్గరజేరి నిలిచియుండిరి. ఆతని 

ననునయించుచు వారెట్టు పలికిరి. 
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పితర ఊచుః = పితరు లెట్లు పలికిరి, 

మా స్మెవం సాహసం తాత పునః కార్షిః కథజ్బున, 

భీష్మేణ సంయుగం గనుం శ తీయెణ విశెషతః. 10 

నాయనా! మరల నెప్పుడు ఇట్టి సాహసము చేయకుము. అందును ఊ త్తమ 

క్ష[ప్రయడగు భీమ్మనితో పోరాడనే వలదు, 

క్షతియస్య తు ధర్మొఒయం యద్యుద్ధం భృగునందన, 

స్వాధ్యాయో |వతచర్యాభ (_బాహ్మణానాం పరం ధనమ్. 11 

యుద్ధ మనునది క్ష(త్రియని ధర్మము. వేదము నధ్యయనము చేయుట, 

(బివ్మాచర్యము మొదలగు (వతములను పాటించుట యనునది (బావ్మాణుల 

గొప్ప సొత్తు. 

ఇదం నిమి తే కసి ౦క్సి దస్మాభిః (ప్రాగుదాహృతమ్, 

శస్త్రధారణ మత్యు(గం తచ్చాకార్యం కృతం త్యయా. 12 

ఒకానొక సమయమున మేము ఈ మవిఘోరమగ శస్రధార ణమును 

గూర్చి నీకు చెప్పియుంటిమి. అయినను నీ వా కాని వనిని చేసితివి. 

వత్స పర్యా వ మెతావ ద్భీష్మేణ సహ సంయుగే, 
విమర్దసే మహాబాహో వ్యవయాహి రణాదితః. 18 

నాయనా! భిమ్మనితో సీ కీమా[త్రము (తొక్కిసలాట చాలును. ఇకపె 
రణమునుండి మరలుము. 

వర్యాప్త మేత దృద్రం తే తవ కారు కధారణమ్, 
విసరయెత దురషం తవ సప్యస్వ ఖారవ. 14 దధి ౧ 

భృగుకుమారా! నీకు మెలయ్యెడు, విల్చుపట్టుట నీకింక చాలును, దానిని 
విడిచివేయుము, ఎవ్వరికి లొంగని దగు తప మాచరింపుము. 

నివ pa స్వ రణా దస్మా దితి చైవ |ప్రసాదితః, 15 
దేవత లందరు కూడి నాయనా! భీష్మా! ఈ పోరునుండి మరలుమని 

వాలీ శంళనుకుమాదడజ్యూ భష్మ్మని నిలువరించిరి, 
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wn లేర ల వం న. త ఆ మీ ల me రాయణ సహ మూ యాలి రునముభతి పునః వును, 
(% (1 

న హి రామో రమే పతుం తయా న్యాయ్యిః రదు కలు go! |G 
౪] శీ 

é టట అం గ్ ఆ ss అట 2 wor " వ న. ws, Ay, 

నాయనా! నప్పు యుద్దము యిం eo 3 CERNE యి 
(లి 

కాదు సీస “రువ, రామునితో సీత వందు అని సప్పెంయూ రులు లట్బిరీ. 

మానం కురుష్వ గాజైయ [(దొవ్మాణన్య రొంంట్రి బే 

వయం తు గురవ సుక భ్యం తస్మా తం బాత యామ"హీ. 1'7 

ERD కం.” a CE Nr ఇల ఇ wr ఇ | . 

గంగొాతనయా! రనరలగి ముసి (సొహ్మబుని గెరవపము రాంఎడుము, 

మేము నీ గురువుఅము. రొవున నిన్ను టొ ట్ర చున్నాము” ఆని O50. 

భీష్మో పసూనా మన్యతమో దిష్ట్యా బీవసి భు[త్రది! 

గాజియః గా నసోః పు[తో వసు సురేష మవాయ కాః. 18 

వసివాడా! ఎమ్మడు వసువుఅటీ రన. తగి ద! సవా మున్ [ఫి గీతను, 

గంగకు కాంతనునదు పుట్టిన రతిడు గవర గం వనుష్పు, 

కథం ళర్య స్వయా జేతుం నివర స్యేవ” భారపు, 

రార్గూా! సస ed dD టు లువపును? రె 1ఓటనమిఎడణి ॥ DOE (యము, 

అర్షనః వె పొద్డవ్మ శోష్ట [8 పురన్దరసు రసుతో బలీ, 19 

నరః (ప్రజాపతి ర్వీరః పూర్వదేవః సనాతనః, 
8 

సవ్యసాచీతి విఖ్యాత ప్రమ భ్ జు వీరాబున్, 

ట్ర 

ఫష్మమృత్యు ర్యథాకాలం పపిలతో పె సంయెంథువా. 2() 
| న 0 Khamis గ్ 

న లో ఇగో టి whl జలే " తో స టట స శో పొంథడవ్వలటి (శేస్టుడు; ఇం|[దుగి గుమూరుడదు, గె వృణల ము rE, 

fF # UP #h “ fi. |. లో ory నీ ౨. " ' he జ 

నరుడును సనాతన ఎమహార్డె, (అజపతీ, యుతి (ప్రయ టీ పయి, ముందటి! న ములలో 

వ సూ మీది "ఇక్? TRC సవ్యసాచి ఆని (ప సిద్ది“ కె Ms, సర్యు పంతుడు అగ పురుడు గయకు 
tt 

వచ్చి నపుడు నీమ్మనకు మృత్యువుగా అహో నిర్ధేశించను, 

a “ wf. / న ty శో భీష్మ ఉవాచ - భీష్మ డిట్లు చెప్పెను. 

ఏవ ముకః న పితృఖః పిత్యస్ రెండు ద ఖులీ దిదయు, 

౬) నాహం యుది నివ చేయ మితి మే [వత మాహితమ్, 3, 

SMB.52 (11 
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పితృదేవత లిట్టు పలుకగా రాముడు వారితో నిట్టు పలికెను. నేను యుద్ధ 
మున వెనుదిరుగనని [వతము పూనితిని. 

న నివ రితపూర్వశ్చ కదాచి (ద్రణమూర్ధని, 

నివ ర్యతా మావగేయః కామం యుద్ధాత్ పితామహాః, 22 
తాతాలారా! మును పెన్నడు నేను యుద్ధమునుండి మరలినది లేదు, 

కావున భీమ్మ నే యుద్ధమునుండి మరలింపుడు. 

న త్వహం వినివ ర్తి ష్యే యుద్ధా దస్మాత్ కథజ్బాన. 

నే నెన్నటికిని ఈ యుద్ధమునుండి మరలునది లేదు. 

తత సే మునయో రాజ న్నృచిక|వముఖా సదా, 29 

నారదేనై వ సహితాః సమాగమ్యెద మ్మబువన్, 

నివరస్వ రకా తాత మానయస్వ ద్విజో.తమమ్. 24 

అంత బుచీకుడు మొదలగు నా బుమ లందరు నారదునితో కూడి నాకడ 

కరుగుదెంచి “నాయనా! పోరు మానుము. (వాహ్మణుని మన్నింపుము" అని 

పలికిరి, 

ఇత్యవోచ మహం తాంశ్చ క్ష తధర్మవ్యకే కయా. 

నేనును క్ష|క్రియధర్మ మును దృష్టిలో పెట్టుకొని వారితో నిట్లు పలికితిని. 

మమ [వత మిదం లోకే నాహం యుద్దాత్ కదాచన. 25 

విముఖో వినివ.రేయం వృషతో ౬భ్యాహతః శరైః, 

మహర్దులారా: ఇది నా[వతము, వెనుకనుండి బాణములు తగులుచుండగా 

నే నెన్నటికి యద్ధమునకు పెడమొగము పెట్టి మరలను. 

నాహం లోభా న్న కార్పణ్యా న్న భయా న్నార్థ కారణాత్, 26 

త్యజేయం శాశ్వతం ధర్మ మితి మే నిశ్చితా మతిః. 

రోభమువలననో, దీనతవలననో, భంపము వలననో ధనాశ వలననో శాశ్య 

తమగు ధర్మమును వదలజాలను. ఇది నా చెదరని బుద్ది. 

తతసే మునయః సర్వే నారద్మపముఖా నృప, 27 

భాగీరథీ చ మే మాతా రణమధ్యం (ప్రపేదిరే, 
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ఆంత నారదుడు మున్నగు మునులందరును, నా త ల్రియగు గంగయు 

మా యిరువురి నడుమ వచ్చి నిలిచిరి. 

_ తథైెవాతశరో ధన్వీ తథైవ దృథనిశ్చయః, 
స్థిరో ఒహ మాహవే యోద్ధుం తత సే రామ మబువన్. 28 

సమెత్య సహితా భూయః సమరే భృగునందనమ్. 

అటే బాణము పట్టి, విల్లు తాళ్చ్ చెవరని నిశ్చయముతో రణరంగమున 
దృఢముగా నిలిచియుంటిని, ఆంత నా మునులు ఆంవరు కలసి వరజరాముని 

చుట్టు ముట్టి యిట్లు వలికిరి. 

నావనీతం హి హృదయం విపాణాం శామ్య భార్గవ. 29 

భార్గవా! విపుల వృదయము వెన్న ముద్ద, శాంతీ పొందుము. 

రామ రామ నివరస్వ యుద్దా దస్మా ద్విజో తమ, 

అవధ్యో వై త్వయా భీష్మ స్వం చ భీష్మస్య భార్గవ. 80 

రానా! రామా! ద్విజో త్రమా! లః యుద్ధమునుండి మరలుము. నీకు 

ఖీష్ముడును, నీవు భీమ్మనకును చంపదగినవారుకారు. 

ఏవం బువన సె సర్వే |వతిరుధ్య రణాజిరమ్, 
అలీ ఖా కా ఇల వ్ నారీ జా న్యాసయాంచ క్రిరే శస్త్రం పితర భృ గునన్దనయి. 91 

ఇట్లు పలుకుచు వారు యుద్ధభూమిలో అడ్డముగా నిలబడి పితృదేవతలు 

వరశురామునిచేత ఆయుధమును వదలబేసిరి, 

తతోఒహం పున రేవాథ తానష్టా [బహ్మవాదినః, 

అదాక్షం దీవ్యమానాన్ వె (గ్రహానష్టా వివోదితాన్. క్రిలి 

అంత మరల నేను తేజస్సుతో వెలుగొందుచు ఉదయించిన ఎసిమిది 

[గవాములవలె నున్న ౮ (బహ్మవాదుల నెనమం|డను చూచితిని, 

తే మాం స|వపణయం వాక్యో మ|బువన్ సమరే స్థితమ్, 

ప్రహి రామం మహాబాహో గురుం లోకహితం కురు. లలి 
గా ము. 

81. న్యాసయౌంచక్రిరే _ వదలునట్లు చేసిరి. 
oq . 
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వాదు మెర్తని (చేమజాలువారు వలుకులతో యుద్ధ రంగ మున నిలిచిన 

నాతో “మహాబాహూ! సీ గురువగు రామునికడ కరుగుము. లోకములకు మేలొన 

రింపుము _ అని వలికిరి, 

దృష్ట్వా నివ-రితం రామం సుహృద్వాక్యేన తేన వె, 

లోకానాం చ హితం కుర న్నహమ ప్యాదదే వచః. 94 

రాముడు వెనుడిరుగుటను చూచిన నేను ఆ మేలుకోరువారి మాటను 

స్వీ కరించితిని. 

తతోఒహం రామ మాసాద్య వవన్తే భృశవిక్షతః, 

రామ శ్చాభ్యుత్మయన్ (పేమ్లా మామువాచ మహాతపాః, కిర్ 

ఒడలెల గాయములుగల నేను రాముని సమీపించి వందన మొనరించితిని, 

మహాతపస్వి యగు రాముడును _పెమతి నన్ను చూచి చిన్నగా నవ్వుచు నిట్లు 

పలికెను, 

త్యత్సమో నాసి లోకేఒస్మిన్ క్ష్యతియః పృథివీచరః, 

గమ్యతాం భీష్మ యుద్ధేఒస్మిం సోషితో ౬హం భృశం త్వయా. 86 

భీష్మా ! ఈ లోకమున భూమిపై తిరుగువారిలో నీ కీడైన క్ష(తియుడు 
లేడు. ఈ యుద్ధమున నీవలన పరమానందము పొందితిని. నీ వింక నీ స్థానము 

నకు పొమ్ము. 

మమ చైవ సమక్షం తాం కన్యామాహూయ భార్గవః, 

ఊఉ క్రవాన్ దీనయా వాచా మధ్యే తేషాం మహాత్మనామ్. వ్ 

నా యెదురుగనే భార్గవు డా కన్యను పిలిచి ఆ మహాత్ముల నడుమ జాలి 
గొలుపు మాటలతో నిట్లు పలికెను, 

ఇతి శ్రీ మహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి అమ్బోపాఖ్యానపర్వణి 
యుద్దనివృత్తా పజ్బాశీత్యధికళతత మోఒధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగవర్వమున అంబోపాఖ్యానవర్వమున 

యుద్ధము ముగియుట యను నూటయెనుబదియెదవ అధ్యాయము. 

ly 0 భౌ 

శ 1 స్త వు జాలా 



షడశీత్యధికశతత మోఒధ్యాయః 
నూటయెనుబదియారవ అధ్యాయము 

అమ్మాయా ఉ(గతపస్యా. 

అంబచేసిన ఘోరతపస్సు. 

రామ ఉవాద _. పరకురాము డిట్టనెను. 

ప్రత్యక్ష మేత ల్లోకానాం సర్వేషా మేవ భావిని, 

యథాశక్త్యా మయా యుద్ధం కృతం వై పౌరుషం పరమ్. 1 

అమ్మా ! రోకు లందరకు ఇవి వత్యక్షమే కదా! నేను శ క్రివంచన 
చేయకుండ గొప్ప పౌరుషము చూపి పోరు సల్పితిని. 

న చైవమపి శక్నోమి భీష్మం శస్రభృతాం వరం, 

విశేషయితు మత్యర్థ ము త్రమాస్తాణి దర్శయన్, 2 

అయినను ఆయుధధారులతో (లేస్టుడగు భీమ్మని, మహాస్త్రములు చూపియు, 
మీరజాలనై తిని. 

ఏషా మే పరమా శ క్రి రేతన్మే సరమం బలమ్, 

యథేషం గమ్యతాం భ|దే కిమన్య ద్వా కరోమి తే. లి 
యు 

ఇదియే నా వరమళ క్రి. ఇదియే నా గొప్పబలము. ఇక నీ యిచ్చవచ్చిన 

భీష్మ మేవ [ప్రపద్యస్వ న లేఒన్యా విద్యతే గతిః, 

నిర్దితో హ్యస్మి థీష్కేణ మహాస్తాంణి (ప్రముజ్బతా. 4 

నీవు భీమ్మనే శరణు పొందుము. మరియొక దారి లేదు. మహాస్త్రము 
(పయోగించెడు అతనికి ఓడితిని గదా! 

లు 

ఏవ ముకా తతో రామో విని8శ స్య మహామనాః, 

తూష్మీ మాసీ త్రతః కన్యా (ప్రోవోచ భృగునన్దనమ్. ర్ 
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ఇట్లు పలికి దొడ్డబుద్ధిగ ల రాముడు నిట్టూర్చి ఊరకుండెను. అంత నా 

కన్య భృగునందనునితో నిట్లు పలికెను. 

భగవ న్నేవ మేవైత ద్యథా౬హం భగవాం సథా, 

అజేయో యుధి భీష్మోఒజయ మపి దేవై రుదారధీః. 6 

భగవానుడా! ఇచి యిట్టిదే. నే నెల్లో పూజ్యులైన తమరును అే 

అయిరి. దొడ్డబుద్దిగ ల ఈ భీష్ముడు యుద్ధమున దేవతలకును గెలువజాలని 

వాడు, 

యథాళ క్రి యథోత్సాహం మమ, కార్యం కృతం త్వయా, 

అనివార్యం రణే వీర్య మస్తాంణి వివిధాని చ. 7 

శక్రిమేరకు, ఉత్సాహమున్నంతవరకు తమరు నావని చేసి పెట్టితిరి. 

భీష్ముని శక్రియు, వేర్వేరు ఆస్రములును నివారింప శక్యము కొనివాయెను. 

' న చైవ శక్యతే యుద్దే విశేషయితు మ న్లతః, 
న చాహ మేనం యాస్యామి పునర్భీష్మం కథజ్బున, 8 

ఆతని మించుట మొత్తము మీద అసాధ్యమే యాయెను. ఆయినను నేను 

ఎన్నటికిని తిరిగి భీమ్మనికడకు పోను, 

గమిష్యామి తు తతాహం య్మత భీష్మం తపోధన, 

సమరే పాతయిష్యామి స్వయమెవ భృగూద్వహం. 9 

నాయంత నేను భీమ్మని యుద్ధమున కూల్పగల చోటికి అరుగుదును. 

ఏవ ముక్వా యయౌ కన్యా రోషవ్యాకులలోచనా, 

తాప'స్యే ధృతసంకల్పా సామే చి నయతీ వధమ్. 10 

రోషముతో తిరిగి పోవుచున్న కనులుగల ఆ కన్య అట్టు పలికి, తవన్సున 

బుద్ధిని గట్టిగా నిలిపి, నావధనే చింతించుచు వెడలిపోయెను. 

త్రక్రో మహన్లీం సహితై ర్మునిభి ర్భృగుస త్రమః, 
ది (nn క 

యథాగతం తథా సో౬గా న్మాముపామ న్య భారత. 11 

అంత నా భృగువంశ వరుడు మునులతో కలిసి నన్ను వీడ్కొని 

మహేంద్రపర్వతమునకు వచ్చిన తీరున అరిగెను, 
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తతో రథం సమారుహ్య సూయమానో ద్విజాతిభిః, 

(పవిశ్యు నగరం మాతే సత్యవలై న్యవెదయమ్. 12 

అంత రథమెక్కి నేను [బాహ్మణులు సోోతపాఠములు చేయుచుండగా 

నగరము |పవేశించి మాయమ్మ యగు సత్యవతికి విషయమంతయు నివేదించితిని. 

యథావృ తం మహారాజ సా చ మాం పత్యనన్లత, 

పురుషాం క్చాదిళం౦ (పొజ్జాన్ కన్యావృ తాన్లకర్మ ణి. 18 

ఆమెయు జరిగినదానిని తెలిసికొని నన్ను కొనియాడెను. ఆ కన్య 

వృతాంత మెరిగివచ్చుటకై తెలివిగల మనుజులను నియోగించితిని, 

దివసే దివసే హ్యస్యా గతిజల్పిత చెష్టితమ్, 

'పత్యాహరంశ్చ మే యుకాః స్థితాః పియహితే సదా. 14 

నా ఉద్యోగులు నా పియమునందును, హితమునండును ఎల్టవేళల స్థిర 
ముగా నిలిచినవారై యేనాటి కానాడు ఆమెగతిని, మాటలను చేష్టలను తెలిసికొని 

చెప్పుచుండిరి. 

యదైవహి వనం [ప్రాయాత్ సా కన్యా తప సే ధృతా, 

తదైవ వ్యథితో దీనో గతచేతా ఇవాభవమ్, 15 

ఆమె తపసున మదిని గట్టిగా నిలిపి ఎప్పుడు వెశళ్లెనో యప్పుడే నేను 
దుఃఖపడితిని, దీనుడనై తిని. 

న హి మాం వ్యతియః కళ్చి ద్విర్యెణ ప్యజయ ద్యుధి, 

బుతే (బహ్మవిద సాత తపసా సంశిత్యవతాత్, 16 

వేదవే తయ, తపస్సునందు తీ వనిష్ట కలవాడును తవ్ప మరియొక 

క్ష[తియుడు బలముతో నన్ను యుద్ధమున గెలువడు. 

అపి చైత న్మయా రాజ న్నారదేఒపి నివేదితమ్, 

వ్యాసే చైవ తథా కార్యం తౌ చోభౌ మా మవోచతామ్. 17 
» 

నే నీ సంగతి నారదునకు వ్యాసభగవానునికిని నివేదించితిని, వారిరు 

వురు నాతో నిట్లు పలికిరి. 

14. అస్యాః _ కాశిరా జకన్యయొక్క... 
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న విషాద స్వయా కార్యో భీష్మ కాశిసుతాం పతి, 

దైవం పురుషకారేణ కో నివర్తితు ముత్సహెత్. . 18 

భీష్మా! కాశిరాజతనయనుగూర్చి సీవు విషాదము పొందవలదు. పురుష 

కారముతో దైవమును మరలింప నెవ్వడు చాలును ? 

సా కన్యా తు మహారాజ (వ విశ్యాశమమణ్దలమ్, 

యమునాతీర మా[శిత్య తపసే పేఒతిమానుషమ్. 19 

మహారాజా ! ఆ కన్య ఆ(శ్రమములోనికి (ప్రవేశించి, యమున ఒడ్డును 
జేరి మనుష్యులకు చేయశక్యముగాని తపస్సుచేసెను. ee 

నిరాహారా కృశా రుకూ జటిలా మలవజ్కి-సీ, 

షణ్మాసాన్ వాయుభక్షా చ స్థాణుభూతా తపోధనా. 20 

ఆయము ఆహారము మానివై చెను. సన్నగిల్లిపోయెను. తీవ స్వభావము 

గలది యాయెను. జడలు కట్టిన తల గలదై యుండెను. ఒడలంతయు మట్టి 

గొట్టుకొని యుండెను, ఆరు నెలలు గాలి మా్యశమే భుజించి యుండెను. కదలిక 
లేని మొద్దువలె నుండెను. అట్లు తపము చేసెను. 

యమునాజల మా(ిత్య సంవత్సర మథాపరమ్, 

ఉదవాసం నిరాహారా పారయామాస భావినీ. వ్ర] 

తరువాత ఒక్కయేడు యమున నీటిలో చొరబారి, అన్నము ముట్టక 
సీటిలో నిలిచి తప మాచరించుచు గడ పెను, 

కీర్ణ పర్లేన చై కేన పారయామాస సా వరమ్, 
స హా ఫా థ్ సంవత్సరం తీవకోవి పాదాజ్ఞుష్టాగధిష్టితా. 22 

- పిచప ఒక్క సంవత్సరకాలము త్మీవకోవము గల ఆయమ పాదము 
బొట్టనవేలిపై నిలిచి రాలిన ఒక్క ఆకు తినుచు గడపెను. 

ఏవం ద్వాదశ వర్షాణి తాపయామాస రోదసీ, 

నివ ర్యమానా౬పి చ సా జ్రాతిభిర్న చ శక్యతే. లిల్లీ 
జాని Sy 

_ కట్టాకన్య పం|డైండేడులు భూమ్యాకాశములను మాడ్చివై చెను. బంధువుల 
కామెను మరలించుట సాధ్యము కాలేదు, 
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తతోఒగమ ద్వత్సభూమిం సిద్దచారణ సేవితామ్, 

ఆ్మశమం పుణ్యశీలానాం తావసానాం మహాత్మనామ్. . 24 

పిమ్మట ఆయమ పుణ్యశీలురు, నసుహాత్ములు అగు తావసుల ద్రవము 

సిద్దులు: చారణులు నివసించునదియు నగు వత్సభూమి కరిగాను, . 

తత్ర పుణ్యిష తీర్థెషు సా౬౬ప్పుతాజ్డీ దివానిశమ్, 

వ్యచరత్ కాశికన్యా సా యథాకామవిచారిణీ. ౨... 25 

"౨ అందు పుణ్యతీర్ణము లలో రా|తింబవ ళ్ళ మునుగుచు ఆ కాశికన్య యబ్బ 

వచ్చిన చొప్పున తిరుగాడెను. 

నన్హా[శ్రమే మహారాజ తథోలూకాశమె శుభే, 

చ్యవన స్యా|ళమే వైవ (బ్రహ్మణః స్థాన ఏవ చ, 6 

[ప్రయాగే దేవయజనే దేవారణ్యేష చైవ హ, 

భోగవత్యాం మహారాజ కౌశిక స్యాశమే తథా. 27 

మాబవ్యస్యా|శ మే రాజన్ దిలీపస్యా[శమ తథా, _ 

రామ హ్రదే చ కౌరవ్య ప్రైలగర్గస్య చా మే, 2 
ఏతేషు తీర్టేమ తదా కాశికన్యా విశామ్పతే, 

ఆష్టావయత గాత్రాణి వత మాస్థాయ దుష్క_రమ్. 29 

మహారాజా ! నందా శమము, ఉలూకాశమము, చ్యవనా(శ్రమము,. 

(బహ్మస్థానము, (ప్రయాగ, దేవయజనము , దేవా రణ్యములు, భోగ వతి, క్రౌన్షిక్రా 

శమము, మాండవ్యా[ శమము, ( దిలీపా|క్రోవ మము, రామ మ[హదము, నెల గర్గుని 

ఆ[ళమము అను సీ తీర్గములంగు జ కాశిరన్య చేచునలవికాని (వతము పూని 

అవయవములను నీట దోగించెను. 

తా మ బఏచ్చ కౌరవ్య మమ మాతా జలే స్థితా, 

కిమర్థం క్రిశ్యసే భదె తథ్యమేవ వదస్వ మే. 80 

5 సీటనున్న నాతల్లి గంగ, “ఓయమ్మా! సీవేల ఇట్లు కష్ట పడుచున్నా వు? 

నాకు నిజము చెప ప్పు”మని యడిగెను. . 
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సెనా మథాబవీ దాజన్ కృతాళ్లులి రనినితా, 
ఓ & టి 

భీష్మేణ సమరే రామో నిర్దిత శ్చారులోచనే. 81 

పవి(త్రురాలగు ఆయమ ఈయమతో నిట్టు పలికెను : “అమ్మా! పరళు 

రాముడు యుద్ధమున భీమ్మన కోడెను.” 

కో౬న్య సముత్సహే జేతు ముద్యతేషుం మహీపతిః, 

సాఒహం భీష్మ వినాశాయ తప స్స సుదారుణమ్, వీవి 

“బాణమె త్రికొని వచ్చు నాతనిని గెలువగోరు రాజవ్వడు గలడు? కావున 

ఆ నేను భీమ్మని వినాశమునక్తై మహాఘోరమగు తపస్సు చేయుచున్నాను.” 

విచరామి మహీం దేవి యథా హన్యా మహం నృపమ్, 

ఏత (ద్వతఫలం దేవి పర మస్మిన్యథా హి మే. 88 

దేవీ! ఆ రాజు నెట్టు చంపుదునా యని భూమియంతయు తిరుగుచున్నాను, 

ఇట్టు [శమపడుటలో నా వతమునకు ఫల మయ్యదియే. 

తతో౬ | బవీ త్సాగరగా జిహ్మం చరసి భావిని, 

నెష కా మో౭.నవద్యాజి శక్యః (ప్రాప్తుం త్వయా ఒబలే। వశీ 

అంత ఆ గంగాదేవి ఆమెతో నిట్టనెను: “రసి బుద్ధిగ లదానా! సీవు కుటిల 

బుద్ధితో తిరుగుచున్నా వు, చక్కని దేహముగల ఓ అబలా! ఈ సీ కోరికను 

నీవ పొందజాలవు'. 

యది భీష్మవినాశాయ కాళ్యి చరసి వై |వతమ్, 

(వతస్థా చ శరీరం త్వం యది నామ విమోక్ష్యసి. 85 

నదీ భవిష్యసి శుభే కుటిలా వార్షికోదకా, 

దుసీరా న తు విజేయా వారికీ నాషమాసికీ. 86 థ్ ణా ఎ టి 

84. సాగరగా -_ సము[దమును జేరునది _ నది, 

కిల. వార్షికీ _ వర్షాకాలమునందు మ్యాతమే. నీటి (ప్రవాహము గలది; అష్ట 
మాసికీ-ఎనిమిదినెలలు (ప్రవాహము గలది. 
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“కాశిరాజప్పు[ర్రీ! నీ విటై భీష్ముని వినాశమునతై (వ్రతము పూని తిరుగుచు, 
ఆ [(వతమున నుండినపుడే శరీరమును వదలుదువేని, ఓసి మంచిదానా! నీవు 

వంక రటింక రగా నున్న నది వగుదువు. వర్గ కాలమునందే నీరు గలదాన 

వగుదువు. పాడువడిన తీర్ణమ వగుదువు. నిన్నెవ్వరు గుర్తింపరు. వర్షకాలము 
నాలుగునెలలే నీయందు నీ రుండును. మిగిలిన యెనిమిదినెలలలో నీరుండదు”. 

ఫీమగా హవతీ ఘోరా సర్వభూతభయంక రీ, 

ఏవ ముక్వా తతో రాజన్ కాశికన్యాం న్యవర్తత. 87 

_భయంకరమగు మొసళ్ళు గ లదానవై, సమ స్త[పాణులకు భయము 

కలిగించుదానవై నికృష్ణవ గుదువు' -అని పలికి గంగ ఆ కాశికన్యను మరలించెను, 

మాతా మమ మహాభాగా సయమానేవ భావినీ. 

దొడ్డ బుద్ధి కుశలత గల నాతల్లి చిన్నగా నవ్వుచు నామెను మరలించెను. 

కోదాచి దష్టమే మాసి కదాచి ద్దశమె తథా, 

న (ప్రాన్నీ తోదకమపి పునః సా వరవర్ణినీ, 88 

ఒకొ_క్కప్పుడు ఎనిమిదినెలలు, ఒకొ_క్క_పవ్పుడు పదినెలలు ఆమె 

సీటినికూడ [తావలేదు. 

సా వత్సభూమిం కౌరవ్య తీర్ధలోభా త్రత సతః, 
పతితా పరిధావ నీ పునః కాశివతేః సుతా. 89 

ఆమె ఆ వత్సభూమిలో అందందు తీర్గములను వెదకికొనుచు నేలపై 

బడి పరువులు తీసెను. 

సా నదీ వతృభూమ్యాం తు [వథితామృతి భారత, 

వారికీ [గాహబహులా దుసిర్ధా కుటిలా తథా. 40 

ఆమె ఆ వత్సభూమిలో *అంబి అను పేరొంది నదియె [వవహించెను. 
ఆ నదిలో వర్షకాలముననె సీరుండును. మొసళ్ళు పెద్దసంఖ్యలో నుండును. సీరు 

దుష్టమైనది. వంకరగా [పవహించును,. 

88. పాశ్నీత _ భుజించెను. 
9. పతితా _ నేలపె బడి నడచినదై. 
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సా కన్యా తపసా తేన దేహార్ధేన వ్యజాయత, 

నదీ చ రాజన్ వత్సేషు కన్యా చై వాభవ తదా. al 

ఇట్లా కన్య తపోమహిమతో సగము దేహముతో వత్సదేశమునందు నది 

యాయెను. మరియు నామె కన్యాస్వరూప మళ్లే యుండెను. _ 

ఇతి (శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి అ మ్బ్చోపాథఖ్యానవర్వణి 

అమ్బాతవస్యాయాం షడశీత్యధికళ తత మో౬ధ్యాయః, 

"ఇది 'శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగ వరమున అంబో పాఖ్యాన వర్యమున 

oe అంబతవస్సుగల నూటయెనుబదియారవ అధ్యాయము. 

41. వత్క్సేషు _ వతృ్సదేశమునందు, 



సపాశీత్యధికశ తత మోఒధ్యాయః 

నూటయెనుబదియేడవ అధ్యాయము 

అమ్మాయా ద్వితీయజన్మని పున న్లపస్యా, మహాదేవా 
దఫీష్టవరపా ప్తి శ్చితాగ్నా |పవేశశ్చ. 

అంబ మరుసటి జన్మమున మరల తప 'మొనర్చుట, మహా దేవునివలన ' 
వరము పొందుట, చితాగ్నిలో (ప్రవేశించుట, 

భీష్మ ఉవాచ . భీష్మ డిట్టు చెప్పెను. 

తత సే తావసాః సర్వే తవసే ధృతనిశ్చయామ్, 
దృష్ట్యా న్యవ ర రయం సాత కిం కార్యమితి చా[బువన్, 1 

తపస్సునకు గట్టి పూనిక గల ఆమెను గాంచి తావను లందరు మర లిం 
చిరి* నీ పని యేమి యని పలికిరి. 

తా నువాచ తతః కన్యా తపోవృద్ధా నృషీం స్తదా, 
నిరాకృతా౭.స్మి భీష్మేణ (భంశితా పతిధర్మతః. వి 

అంత నా కన్య తపము పండిన పెద్దలగు ఆ బుషులతో నిట్టు పలికెను : 
నన్ను భీమ్మడు నిరాకరించెను. పతిధర్మ మునుండి (భష్షురాల నయితిని. 

వధార్థం తస్య దీజా మేన లోకార్గం తపోధనాః, 

నిహత్య భీష్మం గచ్చేయం శకాన్ని మిత్యేవ నిశ్చయః. లి 
తహోధనులారా! ఆతనిని చంపుటకే నాయీ దీక్ష. నా కేమియు ఊ త్తమ 

లోకము అక్కరలేదు. భీమ్మ ని చంపి శాంతి పొందవలయునని నా నిశ్చయము. 

యత్కృతే దుఃఖవసతి మిమాం (పాపాఒస్మి శాశ్వతీమ్, 
పతిలోకా ద్విహినా చ నైవ స్రీ న పుమా నిహ. 4 

నాహత్యా యుధి గాజేయం నివర్తి ష్యే తపోధనాః, 

ఏష మే హృది సంకల్పో యదిదం కథితం మయా, న్ 
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సా కన్యా తపసా తేన దేహార్దేన వ్యజాయత, 

నదీ చ రాజన్ వత్సేషు కన్యా చైవాభవ తదా. Al 

ఇట్లా కన్య తపోమహిమతో సగము దేహముతో వత్సదేశ మునందు నది 

యాయెను. మరియ నామె కన్యాస్వరూప మళ్లే యుండెను. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి అమోపాఖ్యానపర్వణి 

అమ్బాతవస్యాయాం షడశీత్యధికశ తత మోఒధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్యమున అంబోపాఖ్యానవర్వమున 
"  అంబతపస్సుగల నూటయెనుబదియారవ ఆధ్యాయము. 

41. _వత్సేషు _ వత్సదేశమునందు, 



సహ్తాశీత్యధికశ తత మోఒధ్యాయః 

నూటయెనుబదియేడవ అధ్యాయము 

అమ్మాయా ద్వితీయ జన్మని పున స్తపస్యా, మహాదేవా 

దఫిష్టవర్యపా ప్తి శ్చితాగ్నా | పవేశశ్చ. 
అంబ మరుసటి జన్మమున మరల తప మొనర్పుట, మహా దేవునివలన ' 

వరము పొందుట, చితాగ్నిలో (ప్రవేశించుట. 

భీష్మ ఉవాచ _ భీష్మ డిట్టు చెప్పెను. 

తత సే తావసాః సర్వే తవసే ధృతనిశ్చయామ్, 

దృష్ట్యా న్యవ రయం సాత కిం కార్యమితి చా[బువన్. 1 

త వస్సునకు గట్టి పూనిక గల అమెను గాంచి తావను లందరు మరలిం 

చిరి* నీ పని యేమి యని పలికిరి. 

తా నువాచ తత; కన్యా తపోవృద్ధా నృషీం సదా, 

నిరాకృతా౬స్మి భీష్మేణ [భంశతా పతిధర్మతః. ల్లి 
అంత నా కన్య తపము పండిన పెద్దలగు ఆ బుషులతో నిట్టు పలికెను: 

నన్ను భీష్ముడు నిరాకరించెను. పతిధర్మమునుండి (భష్షరాల నయితిని. 
వధార్థం తస్య దీజా మే న లోకార్గం తపోధనాః, 

నిహత్య భీష్మం గచ్చేయం కాని మిత్యేవ నిశ్చయః, లి 

తపోధనులారా! ఆతనిని చంపుటకే నా యీ దీక్ష. నా కేమియు ఉత్తమ 
లోకము అక్కరలేదు. భీష్ముని చంపి కాంతి పొందవలయునని నా నిశ్చయము. 

యత్క్బ్బృతే దుఃఖవసతి మిమాం (పాపాఒస్మి కాశ్వతీమ్, 

పతిలోకా ద్విహీనా చ నైవ స్రీ న పుమా నిహా. 4 
నాహత్యా యుధి గాజేయం నివ ర్తిష్యే తపోధనాః, 

ఏష మే హృది సంకలో యదిదం కథితం మయా, స్ 



880 ఢీ మహాభారతము 

ఎవనివలన కాశ ఇత మగు ఈ దుఃఖనశను పొందితినో, మగడన్న వాడు 

లేనిదాన నైతినో, ఆడుదానను మగవాశను కాక (మగ్గుచుంటినో, ఆ ఖీష్మని 

యుద్ధమున రూపు మాపక నేను వను దిరుగను. ఇది యెదలో చేసికొన్న 

నిశ్చయము. మునులారా! దీనిని మీకు వెప్పితిని. 

స్రీభావే పరినిర్విణ్లా పుంస్త్వార్జే కృతనిశ్చయా, 
ఫీష్ము ప్రతిచికీర్ణామి నాస్మి వార్యేతి వై పునః. 6 

ఆడుదాననై పరమదుఃఖము నొందితిని. మగతనముకొరకు గట్టి నిశ్చ 

యము చేసికొంటిని. ఆ విధముగా భీమ్మనియందు (ప్రతీకారము చేయగోరు 

చున్నాను. నన్ను మీరు మరల వారింపవలదు. 

తాం దేవో దర్శయామాస శూలపాణి రుమాపతిః, 
మధ్యే తేషాం మహర్షీ ణాం స్వేన రూపేణ తాపసమ్, 7 

ఆంత నా మహర్షుల నడుమనుండి భూతము చేతదాల్చినవాడు, ఉమాపతి 

యగు మహాదేవుడు స్వమాపముతో ఆ తావసికి కానవచ్చెను. 

ఛన్హ్యమానా వరేణాథ సా వవ్రే మత్పరాజయమ్, 

హనిష్యసితి తాం దేవః [పత్యువాచ మనస్వినీమ్. 8 
ఇష్టమైన వరము కోరుకొమ్మని మహాడేవు డడుగగా ఆమె నా పరా 

జయమును వరించెను. ఆ మాన వతితో పరమేశ్వరుడు *చంపుదు" వని పలికెను, 

తతః సా పునరేవాథ కన్యా రుద మువాచ హ, 

ఉపపద్యేత్ కథం దేవ శ్రియా యుధి జయో మమ. 9 
అంత నా కన్య మరల రుదునితో నిట్టు పలికెను. దేవా! స్రినగు నాకు 

యుద్ధమున జయ మెట్టు సమకూడును? 

న్రీఖావేన చ మే గాఢం మనః శా న ముమాపతే, 
_వతి్యతుతశ్చ భూతేశ త్వయా భీష్మవరాజయః. 10 
ఉమాపతీ। నేను ప్రీనగుటచే నా మనస్సు మిక్కిలి గట్టిగా కాంతమై 

యున్నది. నివేమో భీమ్మని ఓటమిని గూర్చి మాట యిచ్చితిని. 

10. శాన్తమ్ _ శౌర్యము ధై ర్యము లేనిడి; 
॥ కాలు 
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యథా స సత్యో భవతి తథా రురు వృషధ్యజ, 

యథా హన్యాం సమాగమ్య భీష్మం శా ననవం యుధి. 1l 

వృషధ్వజా! సీ మాట యెట్లు సత్యమగునో, కొంతను కుమారుడగు 
భీష్మని నెదుర్కొని నేనెట్టు చంపుదునో యట్టను (గ హింపుము. 

తా మువాచ మహాదేవః కన్యాం కిల వృషధ్యజః, 

న మె వాగనృతం [పాహ సత్యం భదే భవిష్యతి, 12 

అంత మహాదేవు డా కన్యతో నిట్లు పలికెను. అమ్మా! నా వాక్కు 
అనృతము పలుకదు. అది తప్పక సత్య మగును, 

హనిష్యసి రణే భీష్మం పురుషత్వం చ లవ్వ్యసే, 
స్మరిష్య సి చ తత్ సర్వం దేహ మన్యం గతా సతీ, 18 

రణమున ఛీమ్మని చంపుదువు. మగతనమును కూడ పొందుదువు. 
మరియొక దేహమును పొందియను ఆది యంతయు స్మరింతువు. 

[దువదస్య కులే జాతా భవిష్యసి మహారథః, 

కీ ఘాస్త్ర శ్చిితయోధీ చ భవిష్యసి సుసంమత ౫. 14 

నీవు (ద్రుపదుని కులమున మహారథుడవై పుట్టుదువు. అస్త్ర (వయోగ 
ములో చేతియొడుపుకలవాడ వగుదువు. చితచి.త్రములుగా పోరెడు వీరుడుగా 
నిన్నందరు గు_రింతురు, 

యథో కమేవ కల్యాణి సర్వ మేత దృ విష్యతి, 

భవిష్యసి పుమాన్ పశ్చాత్ కస్మాచ్చిత్కాలవర్యయాత్. 15 

కల్యాణీ! నేను పలికినటై సర్వము జరుగును. కాలము గడిచిన పిదవ 
సీవు పురుషుడ వగుదువు. 

ఏవ ము కా మహాదేవః కపద్ది వృషభధ్వజః, 

పశ్యతా మేవ విపాణాం తతై 9వా నరధీయత, 16 

కపర్ష మను శకేశసంపద కలవాడు, వృషభధ్వజుడు అగు మహాదేవుడు 
ఇట్లు పలికి ఆ విప్రులు చూచుముండగనే అక్కడనే అంతర్థానము చెందెను. య 

br 
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తతః సా వళ్యతాం తేషాం మహార్షిణా మనిన్దితా, 

సమాహృత్య వనా తస్మాత్ కాషాని వరవర్తినీ. 17 
ద ౬ £9 

చితాం కృత్యా సుమహతీం (ప్రదాయ చ హుతాశనమ్, 

[వదీపే బ2_గ్నౌ మహారాజ రోష దీపేన చెతసా. 18 

ఉ క్యా భీష్మవధాయేతి (వవివేళ హుతాశనమ్, 

జ్యేష్టా కాశిసుతా రాజన్ యమునా మఖితో నదీమ్. 19 

అంత నా పభాంగి కాశిరాజు పెద్దబిడ్డ ఆ మహర్షులందరు చూచుచుండగా 

యమునాద్వీపమున, అడవినుండి కచ్చైలను నివచ్చి "ంతిపే బర్చుకొని నిప్పం 
టించి అది మండగా రోషముతో మండుచున చ మనస్సుతో “భీమ్మని వినాశము 

- కొరకు" అని పలికి అగ్నిలో (పవేశించెను. 

ఇతి (శ్రీమవాభారతే ఉద్యోగపర్వణి అమ్బోపాథ్యానవర్వణి 

అమ్బాహుతాశన్య వవ్ శే సప్తాశీత్యధికళ తత మోఒధ్యాయః, 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగవర్యమున అంబోపాఖ్యానవర్యమున 

అంబ అగ్నలో వవేశించుట యను నూటయెనుబదియేడవ అధ్యాయము, 

we 

19. యమునా మభితః _ యమునానది ద్నీపమందని భావము, 
టో 



అ అష్టాశీత్యధికళ త తత మో ఒధ్యాయః 

నూటయెనుబదియెనిమిదవ అధ్యాయ ము 

అమ్బాయా [దుపదగృ హే కన్యారూ పేణ జన్మ, రాస్టో రాజ్ఞా శ్చ తస్యాః 
పుతరూపతయా (ప్రభ్యాపనం, గిఖల్ణీ ఇశ్రి తదాభ్యాకరోణం చ. 
అంబ (దుపదునింట కన్యగా పుట్టుట, రాజును రాణియు ఆమెను 

పు[తునిగా [పకటించుట, శిఖండి యని “పేరు పెట్టుట, 

దుర్యోధన ఉవాచ _ దుర్యోధను డిట్టు పలికెను, 
కథం భిఖల్ణు గాజేయ కన్యా భూత్వా పురా తదా, 

పురుషోఒఖభూ ద్యు ధి గోవ తన్మే [బూహి పితామహా, 1 

తాతా! గంగాతనయా! శిఖండి మునుపు శ్రీ అయియుండి మగవా డెట్టా 
యును? ఆ విషయము నాకు చెప్పుము. 

భీష్మ ఉవాచ _ భీమ మ్మ డిటు చెప్పెను 

a 

భార్యా తు తస జేన్ల దువదస్య మహీవలేః, 

మహిషీ దయితా హ్యాసీ దపుత్రా చ విశామ్సలతే, 2 
HW అ ఇట wl . న... ఇగ యక రాజా! (బుఎబవమవోరాజు భార్య, వట్రమహిద్షిి ఆయనకు (ది: మైనది 

ను 

సంతానము లేనిదై యుండెను 

ఏతసి స్మిన్నేవ కాలే తు [దుపద్ వై వె మహ్ పతిః, 

ఆపత్యార్థ మహారాజ తోషయామాస శజ్కరమ్, లె 
4 లి జ ఇ గ ల జో Ou జ్ శ rik, poems కో ళ్, a లో జ a నో శి గ్ 8, టఅదికొలముగన [చువద మహోరాజు సంలానముకొరకు శొంటి లుగ సంతొ్మ్బ 

సెనును, 
(a) 

హ్ అస్మ ద్వధార్థం నిశ్చిత; తపో ఘోరం సమాస్థిత, 

బుతే కనా 3౦ మహాదేవ పుత్రో మే స్యాదితి భువన్ hk 
SMB.53 (11) 
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నన్ను వధించుటను నిశ్చయించి “మహాదేవా! కన్య వలదు. నాకు 
పుత్రుడు కావలయును ఆని పలుకుచు ఘోరమగు తపము నాచరించుచుండెను, 

భగవన్ పుత మిచ్చామి భీష్మం |వతిచికీర్ణయా, 
ఇత్యుకో దేవదేవేన స్రిపుమాం స్తే భవిష్యతి. ర్ 
నివర్తస్వ మహీపాల నైత జ్ఞాత్వన్యథా భవేత్, 
“మహాదేవా! భీమ్మనిపె కసి లీర్చుకొనవలయును. నాకు కొడుకు కావల 

యును, అని శంకరునితో పలుకగా దేవదేవుడు “నీకు చ్రైపురుమడు పుట్టును. 

రాజా! మరలుము. ఇది ఎన్నటికిని మరియొక విధముగా జరుగదు” అని పలికెను. 

స తు గత్వా చ నగరం భార్యామిద మువాచ హ. 6 
అతడు నగరమున కరిగి భార్యతో ఇట్లు చెప్పెను. 

కృతో యత్నో మహాదేవ సపసాఒ౬రాధితో మయా, 
కన్యా భూత్వా పుమాన్ భావీ ఇతి చోకో౬స్మి శంభునా. 7 

“నేను యత్నము చేసితిని. మహాదేవుని గొప్పగా ఆరాధించితిని. ఆ 
శంభుడు మొదట కన్య పుట్టును. పిదప మగవా డగునని పలికెను. 

పునః పున ర్యాచ్యమానో దిష్టమి త్య|బవీ చ్చివః, 

న తదన్యచ్చ భవితా భవితవ్యం హి త తథా. 8 

మరల మరల వేడుకొనగా ఇదియే నీ భాగ్యమని శివుడు వలిశను. దీనికి 
తిరుగు లేదనియు ననెను. జరుగవలసినది జరుగక మానదు గదా! 

తతః సా నియతా భూత్వా బుతుకాలే మనస్వినీ, 
పత్నీ దువదరాజస్య దువదం [ప్రవివేశ హా. 9 

ఆంత (దుపదరాజు పత్ని దొడ్డమనను గలడై బుతుకాలమున మనస్సు 

కుదుటపరచుకొని (దుపదుని చెరుకొనెను. 

ర్, స్రీపుమాన్ - మొదట త్ర్గొ పుట్టి, పిదవ మగవాడు అగువాడు; - 

పూర్వకాలై కసర్వ' _ ఇత్యాది స్కూతముతో సమాసము. 
9. |దుపదం (పవివేశ హ _ (దువదునితో దాంవత్యధర్మమును హొంగెనని 

భావము. 
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లేభే గర్భం యథాకాలం విధిదృ్భషెన కర్మణా, 
పార్షతస్య మహీపాల యథా మాం నారదో౭[బవీత్, 10 

శాస్త్రము విధించిన తీరున ఆమె గర్భాధానమను సంస్కార మును పొంది 
(దుపదుని వలన గర్భమును ధరించెను, ఈ విషయమును నారు నారదు డెరిగిం. 

చెను. 

తతో దధార సా దేవీ గర్భం రాజ్లీవలోచనా, 
తాం స రాజా (పియాం భార్యాం [దు పదః కురునన్గన. 1] 

పుత్రస్నేహా న్మహాబాహూం సుఖం వర్యచర తదా, 
సర్వా నభ్మిపాయకృతాన్ భార్యాలభత కౌరవ, 12 

అపు|త్రస్య సతో రాజ్ఞో దువదస్య మహీపతే. 

అంత కమలములవంటి కన్నులుగల ఆ దేవి గర్వమును ధరించెను. ఆ 
దువదుడు పుతునిపై (పేవుతో ఆమెకు చక్కని సేవలు చేసెను. గర్భవతి 
యగు ఆమె పు ళుడు లేని [దుపన మహారాజబువలన కోర్ 

తీర్చుకొనెను. 

యథాకాలం తు సా దేవీ మహిష్షీ [దువదస్య హ, 18 

కన్యాం |పవరరూపాం తు [పాజాయత నరాధివ. 

రాజా! ఆ (దుపదుని పట్టపురాణి తగు కొబమున చక్కని రూపము గల 

కన్యను (ప్రసవించెను. 
ఇ అరు We అనో తళ ఆ ఒం కరోతు " అప్పుతస్య తు రాజ్ఞః సా దుపదస్య మనస్వినీ, 14 

ఖ్యావయామాస రాజిన్టు వుత్రో హ్యేష మమేతి వై. 

కొడుకులు లేని ఆ దువదుని యిల్లాయ ముచ్చఓవడి “వీడు నా కొమరు' 
డనియే వెల్పడించెను. 

10. విధిదృష్టైన కర్మణా _ శాస్త్ర ముపదేశించిన గ ర్భాధానము అను కర్మ 

ముతో; పార్షతస్య _ పార్షతుడు నిచ్నేపించిన గర్భమును ధరించెనని 
ముందుశ్లోకముతో అన్వయము. 

12, అభి[పాయకృతాస్ - మనసున పుటిన వాంగబను; 

1ఓ&. (పొకొయత _ (పసవించెను, 
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తతః స రాజా దువదః [పచ్చన్నాయా నరాధిప, 15 

పు[త్రవత్ పు[తకార్యాణి సర్వాణి సమకారయతీ్ . 

అంత నా (దువదుడు గూఢవు బిడ్డకు కొడుకునకు వలెనే అన్నికార్య 

ములు చేయించెను. 

రక్షణం చైవ మన్తిస్య మహిషీ |దువదస్య సా, 16 
చకార సర్యయత్నేన [దువాణా పు[త ఇత్యుత. 

(దుపదుని పట్టపురాణి కొడుకు అని పలుకుచు ఆ రహస్యమును ఆన్ని 

యత్నములతో కాపాడెను. 

న చ తాం వేద నగరే కళ్చి దన్య్మత పొర్షతాత్, 17 

(శద్దధానో హి తద్వాక్యం దేవ స్యార్యుతేతేజసః, 

థాదయామాస తాం కన్యాం పుమానిలి చ సో౭|బవీత్, 18 

[దువదుడు కాక మరి యెవడును ఆమె త్రీ యని యెరుగకుండెను, 

(దుపదుడును జారుపాటులేని తేజముగల మహాదేవుని ఆ మాటను నమ్మి ఆ 

కన్యను కప్పిపుచ్చెను, మగవాడని పలుకుచుండెను. 

జాతకర్మాణి సర్వాణి కారయామాస పార్థివః, 

పుంవద్విధానయుకాని శిఖబ్జీతి చ తాం వీదుః. 19 

మగవానికి చేయదగిన జాతకర్మ మొదలగు కార్యము లన్నియు రొజు 

ఆమెకు చేయించెను. జను లందరు ఆమెను శిఖండి” యనజొచ్చిరి. 

అహ మేకసు చారేణ వచనా న్నారదస్య చ, 

జ్ఞాతవాన్ దేవవా క్యేన ఆమ్మాయా స్త సపసా తథా. 20 

నేను మతము ఒర గూధచారుని వలనను, నారదుని మాటను బట్టియు, 

అంబయొక్క_ తపసు ఎను బట్టియు, దేవవాక్యము చేతను ఈ వృత్తాంత మంతయు 

నెరిగితిని, + 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి అమ్బోపాఖ్యా నపర్వణి 
శిఖణ్బుత్పతా అష్టాశీత్య ధికళతత మో౬ధ్యాయః,. 

ఇది ఫ్రీ మహాభారతము ఉద్యోగ పర్యమున అంబోపాఖ్యానపర్యమున 

శిఖండి పుట్టుకగల నూటయెనుబదియెనిమిదవ అధ్యాయము. 

rE ర్ల 0 ప 

నాన్నతో 



ఊననవత్య ధికశ తత మోజఒధ్యాయః 

నూటయెనుబది తొమ్మిదవ అధ్యాయము 

ఇిఖజ్జినో వివాహః,తస్య స్త్రీత్వ మాఠర్ష్య శ్వశురన్య 
దశకార్గరాజన్య మహాన్ కోప. 

శిఖండి 'పెండిలి; అతడు ఆడుది యని యెరిగి 

మాము దళార్థ రాజు మండిపడుట. 

భీష్మ ఊవాచ - భీష్మ డిట్టు చెప్పెను. 

చకార యత్నం [దువదః సుతాయాః సర్వకర్మసు, 

తతో లేఖ్యాధిష తథా కిల్సేషు చ పరంతప. 1 

(ద్రుపదుడు చి|తలే ఖనము, శిల్పము మున్నగు అన్నికళ లయందును 

బిడ్డకు నేర్చు కలుగునట్లు కృషి చేసెను. 

ఇవ్వ సే) దైవ రాజేన్ష9 [దోణశిష్యో బభూవ హా, 

విలువిద్యయందును ఆ శిఖండి దోణశిమ్య డాయెను, 

తస్య మాతా మహారాజ రాజానం వరవర్ణినీ, గ 

చోదయామాస భార్యార్థం కన్యాయాః పుత్రవత్తదా. 

శిఖండి తల్లి రాజును ఆ కన్యకకు కొడుకునకు వలెనే భార్యకొరకు 

తొందరచేయ మొదలిడెను. 

తతసాం పార్షతో దృష్ట్వా కన్యాం సంపా వయొవనామ్, 

శ్రియం మత్వా తత తగ్చినాం [వేదే సహ భార్యయా. 9 

యౌవనము పొందిన ఆ కన నను చూచి పృషతుని పు[తుడగు [దుపదుడు 

భార్యతోపాటు ఈమె ఆడుదిగదా యని చింత సొందిను, 

|| 
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[దువద ఉవాచ - (దుపదు డిట్టనెను. 

కన్యా మమేయం సం| పాపా యౌవనం శో కవర్ణినీ, 

మయా |వచ్చాదితా చేయం వచనా చ్చూలపాణినః. 4 

నాయీ బిడ్డకు యౌ వనము వచ్చినది. ఈమె నాకు దుఃఖమును పెంచు 

చున్నది. శివునిమాటపై ఈమెను నేను కప్పిపుచ్చితిని. 

భార్యోవాచ - భార్య యిట్లు పలికెను. 

న తన్మిథ్యా మహారాజ భవిష్యతి కథక్బున, 

త్రై 9లోక్యకరా కస్మాద్ధి వృథా వక్తు మిహార్హతి. ర్ 

మహారాజా! ఆ ఈశ్వరుని మాట ఎన్నటికిని పొల్లు పోదు, మూడు లోక 

ములకు కరయగు ఆతడు ఊరక వట్టి పలు కేల పలుకును? 

యది తే రోచతే రాజన్ వజ్యామి శ్చణు మే వచః, 

(శుత్వెదానీం వపద్యేథాః స్వాం మతిం పృషతాత్మజ, 6 

రాజా! నీకు రుచించినచో నే నొకమాట చెప్పెదను. వినుడు. విని 

యటు పె సీ బుద్ధిని బట్టి (పవ ర్తింపుము. 

కియతా మస్య యత్నేన విధివ ద్దారసంగహః, 

భవితా తద్వచః సత్య మితి మే నిశ్చితా మతిః = 7 

విధి|పకారముగా వీనికి పెండిలి చేయుము. అటుపె ఆ శివునిమాట సత్య 
మగు నని నా బుద్ధికి నిశ్చయముగా తోచుచున్నది. 

తతసా నిశ్చయం కృత్యా తస్మిన్ కార్యేఒథ దంపతీ, 

వరయాంచ్మకతుః కన్యాం దశార్ధాధివతేః సుతామ్. 8 

అంత నా ఆలునుగలు ఆ పనియందు నిశ్చయము చేసికొని దశార్గరాజు 
కూతును వధువుగా ఎన్నుకొనిరి. 

4 శూంపాణి*ః _ శూలముతో కూడిన పాణి _ హంపాణి _ కూలపాణి 

కలవాడు శూలపాణిీ (న్). ఇది మత్వర్గమున “ఇసి” [ప్రత్యయము చేరిన 

రూపము, 
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తతో రాజా దువదో రాజసింహః 

జో ల సర్వాన్ రాజ్ఞః కులతః సన్నిళామ్య, 

దాశార్ల కస్య నృపతే సనూజాం 
బం న! 

శిఖల్లోనే వరయామాస దారాన్. 9 

రొజసింహుడగు [దువదు డంత కులమును బట్టి రాజులందరకు ఆ 

విషయ మెరిగించి దశార్థరాజు బిడ్డను శిఖండికి భార్యగా పరించెను. 

wa హిరణ్యవర్మేతి నృపో యో౭.సౌ దాశార్థ కః స్మృతః, 

ఖో జల ము సచ [పాదా న్మహీపాలః కన్యాం తస్మై రిఖణ్రినే. 10 

హిరణ్యవర్మ అను పేరుగల దశార్గదేశరాజు ఆ శిఖండికి తన కూతు 

నిచ్చెను. 

సచ రాజా దశార్లేమ మహానాసీత్ సుదుర్ణయః, 

హిరణ్యవర్మా దుర్ధర్షో మహాసేనో మహామనాః. 11 

ఆ పారణ్యవర్మ దకార్హ దేశములండు చాల గొప్పవాడు. ఎవ్వరికిని గెలువ 

శక్యము కానివాడు, గొప్పసేన కలవాడు. గట్టి మనస్సు కలవాడు. 

కృతే వివాహే తు తదా సొ కన్యా రాజస తమ, 

యౌవనం సమను పాపా సాచ కన్యా శిఖణినీ. 12 

వివాహము చేయగా నంత నా కన్య యౌవనమును పొందెను. అట్లే 
శిఖిండినియు యొవనమును పొందెను. 

కృతదారః శిఖల్లి చ కామ్బల్యం పునరాగమత్ , 

తతః సా వేద తాం కన్యాం కజ్ళోత్కాలం స్రియం కిల. 18 

శిఖండి పెండ్లి చేసికొని కాంపిల్యనగరమునకు తిరిగి వచ్చెను. అంత 

నాకన్య శిఖండి ఆడుది యని కొంత కాలమునకే యెరిగను, 

హిరణ్యవర్మణః కన్యా జ్ఞాత్వా తాం తు శిఖల్లి సమ్, 

ధా[తీణాం చ సఖీనాం చ [వీడయానా న్యవేదయత్. 14 

కన్యాం పాంచాలరాజస్య సుతాం తాం వై శిఖట్లి సీమ్. 
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హిరణ్యవర్మ బిడ్డ ఆమె శిఖండిని యని యెరీగి తన దాదులకును చెలుల 

కును సిగ్గుపడుచు పాంచాలరా జకన్య యగు శిఖండిని ఆడుది యని యెరిగించెను, 

తతసా రాజశార్దూల ధా|త్యో దాశార్థి కా సదా, 

జగ్ము రార్తిం పరాం _పేష్యోః _పేషయామాసు రేవ చ. 15 

అంత దళార్ద దేశమునుండి వచ్చిన ఆ దాదులు ఆ విషయమెరిగి మిక్కిలి 

దుఃఖము నొందిరి. దాసీజనముతో దళార్హరాజునకు కబురు పెట్టిరి. 

తతో దళార్దాధిపతేః (పేష్యాః సర్వా న్యవేదయన్ , 

అలీ ఈల విపలమృం యథావృత్తం సచ చుకోధ పార్థివః. 16 

అంత దశార్గరాజునకు దాసీజనులు జరిగిన మోసము నంతటిని ఎరిగిం 

చిర ఆ రాజునకును కోధము కలిగను, 

శిఖణ్యుపి మహారాజ పుంవ [దాజకులే తదా, 

విజహార ముదా యు కః స్రీత్వం నై వాతిరోచయన్. 17 

_ శిఖండియు మగతనము కలవానివలె రాజకులమున పొంగిపోవుచు తిరుగ 

జొచ్చెను. ఆతనికి ఆడుతనము నచ్చలేదు. 

ఇన్ క్ అల్ల ఇ “nn న తతః కతిపయాహస్య త్మచ్చుత్వా భరతర్షభ, 

హిరణ్యవర్మా రాజేన దోషా దార్తిం జగామ హా, 18 

పిదప కొంతకాలమున కామాట విని హిరణ్యవర్మ రోషముతో మిక్కిలిగా 

ఆర్తీ పొందెను. 

తతో దాళార్లకో రాజా తీ వకోవసమన్వితః, 

దూతం (పస్థాపయామాస (దుపదస్య నివేశనమ్. 19 

అటుపై దశార్గరాజు పట్టరానికోవముతో (దుపదు నింటికి ఒక దూతను 

15, ధా|త్యః = అ దాదులు; (పెష్యాః _ తమ సేవక రాం[డ; ; (పేషయా 

మాసుః = (దళార్ద దేశమునకు పంపిరి. 

6. _విపలమృమ్ - వంచనను , 
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తతో (దుపద మాసాద్య దూత; కొాళ్సనవర్మణః, 

ఏక ఏకాన ముత్సార్య రహో వచన మ్మబవీత్. 20 

హిరణ్యవర్మ దూత (దువదుని సమీపించి ఏకాంతమునకు కొనిపోయి 

ఎవ్వరులేని సమయమున నిట్టు పలికెను. 

దశార్లరాజో రాజం స్వా మిదం వచన మ(బవీత్, ' 

అభిషజ్ల్షాత్ (పకుపితో వ్మిపలబ్ద స్వయానఘ., 21 

పుణ్యాత్ముడా! మా దళార్హరాజు నీవు చేసిన వంచనవలన వరాభవము 

పొంది మిక్కిలి కోపించినవాడై నీకు ఈమాట చెప్పు మనెను, . 

అవమన్య సే మాం నృవతే నూనం దుర్మ న్తితం తవ, 
యన్న్మే కన్యాం స్వకన్యార్థి మోహో ద్యాచితవానసి. 22 

రాజా! న న్నవమానించితివి. ఇది నిక్కముగా నీ దురాలోచన. నాబిడ్డను 

సీ బిడకె పిచ్చి పేమతో కోరితివి. 
గళ యా 

తస్యాద్య విపలమృస్య ఫలం (పాప్నుహి దుర్మతే, 

ఏష త్వాం స్వజనామాత్య ముదరామి సిరో భవ. 28 
ధ థి 

ఓయి దుర్మతీ! ఆ మోసమునకు తగిన ఫలము ఇప్పు డనుభవింపుము. 
ఇదిగో నిన్ను సీ జనులతో, మం[తులతో పెకలించివెతును. చక్క నిలువుము, 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి అమ్బోపాఖ్యానపర్వణి 

హిరణ్యవర్మదూతాగమనే ఊననవత్యధికళతత మో౬ధ్యాయః. 
ఇది (శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగవర్వమున అంబోపాఖ్యాన పర్వమున 

హిరణ్యవర్మ దూత వచ్చుట యను నూటయెనుబదితొమ్మిదవ అధ్యాయము 

ఆజా 0 ఫు 

20. ఉత్సార్య _ రావించి; 

21. అధిషజ్లాత్ - వరాభవమువలన; 

విల్. ఉద్ధరామి _ పెకలించి వై చెదను. 



నవత్యధిక శతత మో ఒధ్యాయః 

నూటతొంబదియవ అధ్యాయము, 

హిరణ్యవర్మణ ఆక మణ ఖియోద్విగ్వ్య చేతసో (దుపదనర 

మహా రాజ్జీం (పతి నంకటనివారణో వాయ జిజ్ఞాసా. 

హిరణ్యవర్మ వచ్చిపడునను భయముతో గుండే బెదిరిన (దుపదుడు 

మహారాజ్జిని ఆపద గడచు నుపాయ ము నడుగుట, 

థీష్మ ఉవాచ = భీష్మ డిట్టు పలికెను. 

ఏవ ముక్తస్య దూతేన ద్రుపదస్య తదా నృప, 

చోర స్యెవ గృహితస్య న ప్రావర్తత క్రారతీ, | 

దూత యిట్లు పలుకగా పట్టువడిన దొంగకువలె (ద్రుపదునకు నోట మాట 

'పెగలలేదు. 

స యత్న మకరో త్రీవం సంబన్ధి న్యనుమాననే, 
దూతై ర్మధురసంభాషైర్నతద స్తితి సందిళన్. లి 

ఆతడు తీయనిపలుకులు గల దూతలద్వారా కబురంపుచు చుట్టరికమున 

నందలి అనుమానవిషయమున నట్టిడేమియు లేదని నమ్మించుటకు తీ(వ(పయ 
త్నము చేసెను. 

స రాజా భూయ ఏవాథ జ్ఞాత్వా తత్త్వ మథాగమత్, 

కన్యేతి పాఖ్బాలసుతాం త్వరమాణో వినిర్యయో. 8 

కాని ఆ దళార్హరాజు మరల గట్టిగా పొంచాలనుత కన్యయే యని నిశ్చ 

యించుకొని వడివడిగా యుద్ధమునకు బయలుదేరెను. 

తతః సం పేషయామాస మి|తాణా మమితొజసామ్, 

దుహితు ర్వి వపలంభం తం ధా[తీణాం రచనా తదా. 4 

శె, అగమత్ _ తెలిసికొనెను, 
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పిదప దాదుల మాటలనుబట్టి తన బిడ్డకు జరిగిన వంచనను గొప్ప దేహ 
శక్తిగల మి[త్రములకు తెలియదేసెను. 

తతః సముదయం కృత్వా బలానాం రాజస తమః, 

అభియానే మళకిం చక్రే దువదం (పతి భారత, ల్ 

అంత నా రాజవరేణ్యుడు సేనలను కూడగట్టుకొని [ద్రువదునిపై దండెత్తు 
టరు నిశ్చయించెను. 

తతః సంమన్తుయామాస మ నిధిః స మహీపతిః, 
హిరణ్యవర్మా రాజేన పాళ్ళ్చాల్యం పార్థివం (వతి, 8 

అంత రాజైన హిరణ్యవర్మ మం[తులతో పాందాలరాజూను గూర్చి 

చర్చలు జరిపెను, 

తత్ర వె నిశ్చితం తేషా మభూ (దాజ్హాం మహాత్మనామ్, 
తలా హ్ 

తథ్యం భవతి చేదేతత్ కన్యా రాజన్ శిల్సల్జినీ, 7 

బద్వా పజ్బాలరాజాన మానయిష్యామ హే గృహమ్. 
థి 

అంత నా దొడ్డరాజు అందరు ఇమ తీరుమానము గావించిరి; శిఖండి 

కన్య యను విషయము నిజమైనచో పొందాలరాజును బందించి మన యింటికి 

అన్యం రాజాన మాధాయ పజ్బాలేషు నరేశ్వరమ్, 8 

ఘాత యిష్యామ నృవతిం పొజ్బాలం సశిఖరినమ్. 9 

పొంచాలదేశమున మరిమునినిని రాజుగా నేర్చరచి పొంచాలుని, శిఖం 

డితో పాటు చంపిన చెదము. 

త తదానృత మాజ్షాయ పునరూతా న్న రాధివః, 
అంటే య యి 

(పాస్థావయక్ పార్షతాయ నిహన్మీతి స్టిరో భవ. 10 
అంత హిరణ్యవర్మ [ద్రుపదుని మాట అబద్ధమని తెలిసికొని మరల 

నాతనికడకు 'రాజా! నిన్ను చం పెదను. స్ట్రుడ వగుము ఆని వార్త చెప్పుకు 

దూతలను బయలుదేర రీసెను. 

క్, సముదయమ్ - సముదాయమును; 
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భీష్మ ఉవాచ - భీష్మ డిట్లు చెప్పెను. 
త) 

స హి (పకృత్యా వె ఫీతః కిల్చిష్ చ నరాధిపః, 

భయం తీవ మను పాపో [దువదః పృథివీపతిః. 11 

ఆ |దుపదమహారాజు సహజముగనే పిరికివాడు, మరియు తప్పుచేసి 

యున్నవాడు. కావున తీవమగు భయము పొందెను. 

విసృజ్య దూతాన్ దాశారే దువదః కోకమూర్చితః, 
£3 

సమేత్య భార్యాం రహితే వాక్యమాహ నరాధిపః. 12 

దూతలను దళార్దదేశమునకు పంపి (దుపదుడు కోకముచేత వళము 

తప్పినవాడె భార్యను సమీపించి వీకాంతమున నామెతో నిట్టనెను. 

భయేన మహతా౬౬వి హో హృది కోకేన చాహతః, 

పాజ్బాలరాజో దయితాం మాతరం వై శిఖణ్లినః, 18 

'పెనుభయ మావరింపగా, దుఃఖము గుండె కెగదట్టగా పొంచాలరొజు 

శిఖండిని కన్న తల్లి యగు తన భార్యతో నిట్లు పలికెను. 

అభియాస్యతి మాం కోపాత్ సంబస్టీ సుమహాబలః, 

హిరణ్యవర్మా నృపతిః కర్షమాణో "వరూధినీమ్. 18 

మన వియ్యము, దొడ్డబలము కలవాడు, హిరణ్యవర్మ మెను సీనను 

కూర్చుకొని కోపముతో నామీదికి వచ్చుచున్నాడు. 

కిమిదానీం కరిష్యావో మూఢ” కన్యామిమాం (ప్రతి. 

బుద్ధిలేని మన మిప్పుడు ఈ కన్య విషయమున నేమి చేయుదుము? 

లిఖల్ణీ కిల పుుతసే కన్యేతి పరిశజ్కాత:. 16 

కతి సజ్వో న్య యత్నేన సమి|తః సబలానుగః, 

వజ్బోతోఒస్మీతి మన్వానో మాం కిలోద్ధరు మిచ్చతి. 16 

ఈ సీ కొడుకు శిఖండి కన్య యని గట్టిగా అతడు శంకించెను. తన్గవారితో 

విచారించి మి|త్రములతో చేవకులతో సెనికులతో కూడి, అహా! నన్ను వంచిం 

చెను గదా యని తలచుచు నన్ను రూపుమాపగోరుచున్నాడు, 
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కిమత తథ్యం సుశోణి మిథ్యా కిం [బూహీ (శోణనే, 

శ్రుత్వా త్వతః శుభం వాక్యం సంవిధాస్యా మ్యహం తథా. 17 

ఓ కాంతా! ఇది నిజమా! కలయా? సలుకుము. సీనుండి సరియగు మాట 

విని చేయవలసినది చేసెదను. 

అహం పి సంశయం (పాపో బాలా చేయం శిఖల్ణీనీ, 
శ DAE అ 

త్వం చై రాజి మహతి కృచ్చం సం|పాపా వరవర్తిని. 18 

రాణీ! ఈ శిఖండి వొాలయో అని నెనును సంశయము హపొండితిని. నీకును 

పెను కషము వచ్చిపడినది. 
టు 

సా త్వం సర్యవిమాశాయ తత్వ మాఖ్యాహి పృచ్చత 8, 

తథా విదధ్యాం సుశోణి కృత్యమాశు తచిస్మిలే.. 19 

మన మందరము ఈ ఆవదనుంటి బయటవడుటకు నిజము చెప్పుము. 

అడుగుచున్నాను. అటుపై ఏది చేయవలయునో అది పెంటనే చేయుదును. 

కిఖణిని చ మా భై స్వం విధాస్యే తత్ర తత్వతః, 
Ga ప న po 

కృషయా౭హం వరారో హే వజ్బీతః పు[త్రధర్మతః. 20 

ఓ వనితా! పుత్రధర్మమున సవ నన్ను వంచించినను శిఖండి విషయమున 

నీవు భయపడకుము. కృపతో నేను మీయందు తగు విధముగనే పవ రించెదను. 

౨0. భార్య దోషము లేనిదని యెరిగియ తప్పు తమ యిరువురిదియు నైనను 

నలుగురిలో తన దోషిత్వమును కప్పపుచ్చుకొనుటకై, భార్యదే దోష 

మన్నట్టు సమ్మించుటశకై యిట్లు వలురుచున్నాడు. వల్చొతః = నేను 
యు కంల న 

శిఖండి విషయమున నీచేతను, శిఖండిచేతను వంచింవబడినవాడ నైనను; 
మాఖై.* _ భయపడకుము; శిఖబ్జిని విధాస్యే _ శిఖండి విషయమున 
యోగ్యమగు వనినే చేసెవను - అనగా మీ యిరువురను హింసింపను. 

అని భావము -_ లేదా; కిఖణిని _ ఓ శిఖండినీ; మాఖి ః - భయపడకుము; | 
హే వరారోహే _. ఓ కొంటా -_ ఇల్లాలా | మా ఖః - భయవడరుము . 

టా 

అని యిరువురకు జనులనడుమ అభయ మిచ్చి ఆడుగుున్నా డనియు 

ఓ నరము; 
రం 
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మయా దాశార్గకో రాజా వజ్చితః స మహివతిః, 

తదాచక్ష్య మహాభాగే విధా స్యె తత యదితమ్. 21 
ధి 

పాపము నే నా దశార్తరాజును వంచించితిని, కావున నిజము చెప్పుము. 

ఇందేది మేలో యది చేయుదును. 

జానతా హి నరేనే9ణ క్ర్యాపనార్లం పరస్య వె, 
© ఖు ట్ 

(వకాశం చోదితా దేవి [ప్రత్యువాచ మహీపతిమ్. వివి 

రా జంతయు నెరిగిన వాడయ్యు ఇతరులకు తెలియకుండుఓ కై భార్య 

చోదనము చేయగా ఆమె రొజున కిట్లు మారుపల్కెను. 

ఇతి క్రీమహాభార తే ఉద్యోగపర్వణి అంబోపాఖ్యానవర్వణి 

[ద్రువదవశ్న నవత్యధికశతత మో౬ఒధ్యాయః, 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున అంజోపాభఖ్యానపర్యమున .. 

(దుపదుని (ప్రశ్న మను నూటతొంబదియవ అధ్యాయము. 



ఏకనవత్యధిక శ తత మోఒధ్యాయః 

నూట తొంబదియొకటవన అధ్యాయము. 

మహారాజ్ఞ్యా ఉత్తరం, (దుపదేన నగరరజొవ్యవస్థాక రణం, 

'దేవారాధనం, శిఖర్జీన్యా వనం గత్వొొ నూణా కర్ణం 

(పతి న్వదుఃఖనివారణాయ (ప్రార్థన మ్. 

మహారాబ్ది సమాధానము, (ద్రుపదుడు నగరరక శేర్చాటు గావించుట, 

'దేవారాధనము, శిఖండీని వనమున కరిగి స్థూణా కర్ణుని 

తన దుఃఖమును పోగొట్టుమని వేడుకొనుట. 

భీష్మ ఉవాచ _ థీష్మ డిట్లు చెప్పెను. 

తతః శిఖణ్లీనో మాతా యథాత త్వం నరాధివ, 

ఆచచకే మవిబాహో భ శ్ర9 కన్యాం శిఖబ్లీనీమ్. | 

అంత శిఖండి తల్లి తన మగనికి శిఖండినిని గూర్చిన విషయ మున్న 

దున్నట్టు ఇట్టు చె ప్పెను. 

అప్కుతాయా మయా రాజన్ సపత్నీనాం భయాదిదమ్, 

కన్యా 9ిఖల్రి నీ జాతా పురుషో వె నివేదితా. లి 

రాజా! కొడుకులు లేని నను నవతుల భయమువలన శిఖండిని ఆడుదియె 

పుట్టగా మగ వాడని (పకటి టించితిని. 

తయా చైవ నరకే తనే శ్రి (్రుత్యానుమోదితమ్, 

పుతకర్మ కృతం చైవకన న్యోయా! పార్థివర్షభ. 8 

నరవరా! నీవును దానిని పీతితో ఒవ్వుక్ గౌంటివి. ఈ కన్యకకు పు[తు 

నకువలె సంస్కార ములు గావించిలివి. 

భార్యా చోథా త్యయా రాజన్ దశార్దాధిపతేః సుతా, 

మయా చ చ _పత్యభిపాతం దేవవాక్యార్థదర్శనాల్, 

కన్యా భూత్వా పుమాన్ ఫావీ ల్యేవం చైత దుపేషితమ్. 4 
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సీవే వళార్డరాజు విడ్డను తెచ్చి పెండ్రియు చేసితివి. దేవవార్యము తప్పునా 
అని యెదురుచూదుచు నేనును దాని శంగీకొరించితిని, కన్య అయినను పురుషుడు 
కొాకుండునా యని నేను దీనిని ఉ పేక్షించికిని. 

వ. ఆ అవే ల 
ఎత్మచ్భుత్వా [దుపదో యజ్ఞ పునః 

సర్వం త నం మ న్త్రవిద్భ్యో నివద్య, 

మ నం రాజా మ నయామాస రాజన్ 

యథాయుకం రక్షణే వై [పజానామ్. 5 

యజ్ఞ సేనుడగు (దువదు డామాట విని వ్యవహారము నంతటిని మం|తు 
లకు ఎరిగించి [పజల రక్షణకై తగు ఆలోచనలు గావించెను. 

ఇ న wu m2 
సంబన్గకం చెవ స మర్థ్య తస్మిన్ 

దాశారకే వె నృపతె నరేనం, 
ణు రుల / (4; 

స్వయం కృత్యా వ్మిపలమృం యథావ. 
on 

ఆ దశార్గరాజు విషయమున చేసిన సంబంధమును సమర్థించుకొని, 

అప్పటి కేదో తగిన వంచనను గావించి ఆలోచనయందు మనను నిలిపి ఒక 

నిశ్సయమునకు వచ్చెను. 

స్వభావగు వం నగర మాపత్కా_లే తు భారత, 

గోవయామాస రాజెన్షం సర్వతః సమలంకృతమ్. 7 

ఆన్ని యెడల చక్కని అలంకారములు గలిగి నహజముగనే రక్షణ గం 

తన నగరమునకు విశేషముగా రక్షణ కల్పించెను. 

ఆర్రిం చ పరమాం రాజా జగామ సహ భార్యయా, 

దకార్గ వతినా సార్ధం విరోధే భరతర్షభ. 8 

దశార్హరాజుతో విరోధము కలిగెనని భార్యతోకూడి దుఃభింకెను. 

ww శీ లో శో లో షు ల షె తీ WJ 6. సమృన్గకం సమర్థ్య _ మంచితలపుతోడనే నేను చుటరికము చేసితిని be ను 

కాసి వంచనకొరకు కాదని (పతివాదించి; 
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కథం సమృనినా సారం న మే స్యా ద్వ్మిగహో మహాన్, 
4 G ౦ 

ఇతి సజ్బా న్య మనసా దేవతా మర్పయతదా. 9 

చుట్టముతో పెను విరోధ మెట్లు కలుగకుండునా అని గట్టిగా చింళెంచి, 

దేవతను గొలువ నారంభించెను. 

తం తు దృష్ట్వా తదా రాజన్ దేవీ దేవవరం తదా, 

అర్బాం (పప్రయుజ్షాన మధథో భార్యా వచన మ|బవీత్. 10 
జ 

అప్పు డాతని దేవి దైవమును నమ్మి ఆర్చన చేయుచున్న ఆ రాజుతో 

నిటు పలికను, 
రా 

దేవానాం |వతివ తిశ్చ సత్యం సాధుమతా సతామ్, 

కిము దుఃఖారవం (పావ్య తస్మా దర్పయతాం గురూన్. 11 
(ay A 

శుభ వరంవరలు కలవాడు కూడ ఉ తమదేవతలను ఆరాధన చేయుచునే 

యుండును, దుఃఖ మను సముదమున బడినవాని సంగతి చెప్ప నేల? కావున 

సీవు గురువుల నారాధింపుము. 

దైవతాని చ సర్వాణి పూజ్యనాం భూరిదక్షిణమ్, 

అగ్నయ శ్చాపి హూయనాం దాశార [పతిషధనే. 12 
వా! ర 

10. దేవీ. రాణి. 

11. సాధుమతా _ శుభములు కలవానిచేతను; నతాస్, దేవానామ్ - ఉత్తమ 

దేవతలయొక్క_; పతివలిః _ పూజ; (కర్తవ్యా య చేయదగినది). 

సత్యమ్ ల సత్యము _ ఏ ఆపదలు లేనివాడును నిజముగా చేవతలకు 

పూజ చేయవలయు తనగాః దుఃఖార్జ వటు _ దుఃఖ మను సము[దమును; 

(పావ్య _ పొంది; కిము . చెప్పనేల? _ అపవలో ఉన్నవాడు దేపపూ జలు 

చేయవలయునని వేరుగా చెవ్పవలయునా? అని భావము; తస్మాత్ _ ఆ 

కారణమున; గురూన్ _ (దేవతారాధనను గూర్చి బోధించు గురువులను; 

ఆర్బయతామ్ _ పూజింపుము; 

12. భూరిదక్షిణమ్ _ గొప్ప దచ్నిణలు కలుగునట్టుగా; (పతిషేధనే _ మర 

లించుటకు ; 

౨453-54 (11) 
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దశార్శరాజును (తీప్పికొట్టుటకై పెద్ద దక్షిణ తో దై వతములను పూజిం 

పుము. అగ్నులను (వెల్వుము. 

అయుద్దేన నివృ త్తిం చ మనసా చిన్తయ ప్రభో, 

దేవతానాం (ప్రసాదేన సర్వ మేత దృవిష్యతి. 18 

(పభూ! యుద్ధము కాకుండా నతడు తిరిగిపోవు మార్గమును మనసున 

తలపోయుము. దేవతల యను[గపాముతో ఇది యెల్ల కాగలదు. 

మ నిధి ర్మ నిితం సార్ధం త్వయా వృథులలోచన, 

పురస్యాస్యా వినాశాయ యచ్చ రాజం సథా కురు. కేసీ. 

విశాలదృష్టే గల ఓ రాజా! | మంత్రులకి నాలోచించి యీ పురమునకు 

చేటు మూడని విధానము కావింపు 

దైవం హి మానుోపేతం భృశం సిద్ధ్యతి పార్థివ, 
వరస్పరవిరోధాద్ది సిద్ధి రసి న చైతయోః. 15 

మనువ్యయత్న ముతో కూడిన దైవము మిక్కిలిగా సిద్ధి కూర్చును. ఒకరి 

కొకరు వగగొన్నచో ఇరువురకు సిద్ధియుండదు. 

తస్మా దిధాయ నగరే విధానం సచివై ౩ సహ, 

అర్బయస్వ యథాకామం దైవతాని విశామృతే. 16 

రాజా! ఆ కారణమున నగరమున  చేయదగినదానిని మం తులతో 

కలసి చేసి ఇచ్చ వచ్చినట్ల టు దేవతల నారాధింపుము. 

ఏవం సంభాషమాణౌ తు దృష్ట్యా కోకపరాయణా, 

శిఖబ్జీనీ తదా కన్యా (వీడితేవ తపస్విని. 17 

ఇట్లు వారిరువురు కుమిలి పోవుచు మాటాడుకొనుచుండగా చూచి అప్పుడు 

శిఖండిని యను నాకన్య దీనురాలై సిగ్గుతో దుఃఖవడెను. 

తతః సా చిన్యయామాస మత్క్బృతే దుఃఖితా వుభౌ, 
ఇమా వితి తతశ్చ కే మతిం [పాణవినాళనె. 18 

రకుగా వీరిరువురకు దుఃఖము కలిగెనని ఆమె (ప్రాణములు రీసి 

“ద సవెంచెచు, 
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ఏవం సా నిశ్చయం కృత్వా భృశం శోకపరాయణా, 

నిర్ణగామ గృహం త్యక్యా గహనం నిర్ణనం వనమ్. 19 

ఇట్లు నిశ్చయము చేసికొని లోలోపల మిక్కిలిగా కుమిలిపోవుచు వల్లు 

వదలి జనసంచారము లేని ఘోరారణ్యమునకు పోయెను, 

. య షెణర్ధిమతా రాజన్ స్థూజాక ర్రేన పాలితమ్, 

_ తదృయా దేవ చ జనో విసర్ణయతి తద్వనమ్. 20 

స్థూణాకర్జుడను యతు డా వనమును పాలించుచుండెను. ఆతని భయము 

వలననే జనులు ఆ వనము పొంత పోరు. 

తత్ర చ స్టూణభవనం సుధామృ త్రికలేవనమ్, 
లాజోల్హాపిక ధూమాఢ్య ముచ్చ | పాకారతోరణమ్. 21 

తత్ (పవిశ్య శిఖల్ల సా [దువదస్యాత్మజా నృప, 

అనశ్నానా బహుతిథం శరీర ముదశోషయర్. 29 

ఆ వనమున సున్నపుపూత కలదియు, వట్టివళ్ళ పరిమళమును సూచించు 
సువాసనతో ఒప్పారునచియు, ఎత్తైన (పాకారములు, తోరణములు కలదియు నగు 

స్థూణాకర్దుని భవనము కలదు. [దుపదుని కూతురగు ఆ శిఖండి దానిలో [పవే 

శించి ఆహారము కెకొనక పెక్కు. దినములు దేహమును కుష్కంవజేసెను, 

దర్శయామాస తాం యతః స్లూణో మార్హవసంయుత 8, 

కిమర్థో౬యం త వారమృః కరిష్యే (బూహి మా చిరమ్, 29 

యతుడగు స్థూణు డామెను చూచి మె త్రదనముతో సీయీ ప్రయత్న 

మేమి? చెప్పుము. నెరవేర్చెనను. ఆలసింవకు మని వలికెను. 

అశక్య మితి సా యక్షం పునః పునరువాచ హు, 

కరిష్యామీతి వై క్షి|వం |ప్రత్యువాచా౬థ గుహ్యకః, విత 

21, సుధామృ త్రిక లేవనమ్ _ నుధ యనగా సున్నము. అదే మృ త్తి 3 -మట్టి- 

దాని పూతకలది. లాజ-_ఉల్లాపిక ధూమాఢ్యమ్_లాజము లనగా వద్దీవేళ్ళు_ 
ల 

లతో మలై నది = “డఊగీరే లాజ ముద్దిష్టమ్” అసి విశ్వకోశము. 
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“అది సాధ్యము కాదులే” అని యామె మరల మరల యక్షునితో పలుక 
జొచ్చెను. యక్షుడు “నెను శీ ఘముగా చేయుదును అని బదులు పలికెను, 

ధనేశ్యరస్యానుచరో వరదో=స్మి నృపాత్మజే, 
అదేయ మపి దాస్యామి [బూహి యతే వివక్షితమ్.. 25 

ఓ రాజకుమారీ! నేను ధనాధిపతి కుబేరుని సేవకుడను. వరముల 
సీయగలవాడను. ఈయరాని దానినైనను ఇత్తును, సీవు చెప్పగో రెడి దేమో 

చెప్పుము - అనెను, 

తత; శిఖల్డి తత్ సర్వ మఖిలేన న్యవేదయత్, 

తస్మై యక్ష|వధానాయ సూణాకర్హాయ భారత. వరి 

ఆంత నా శిఖండి ఆ యక్షముఖ్యుడగు స్టూణాకర్జునకు తన వృతాంత 

మంతయు నెరిగించెను, 

శిఖ వాచ ౬ శిఖండి యిట్టు పలి'కెను. 

అపుత్రో మే పితా యక్ష న చిరా న్నాశ మేష్యతి, 

అభియాస్యతి స్మకోధో దశార్హాధివతి ర్లితమ్, 27 

యశా! కొడుకులు లేని నా తండి కొలదికాలములో చావనున్నాడు, 

దళార్హ్తరాజు పట్టరాని కోపముతో నాతనిపై దండెత్తి రానున్నాడు. 

మహాబలో మహోత్సాహః సహేమకవచో నృపః, 

తస్మా దక్షస్య మాం యక్ష మాతరం పితరం చ మే. 28 

బంగారుకవచము గల ఆ రాజు గొప్పబలము కలవాడు, గొప్ప ఉత్సా 

హము కలవాడు. కావున నన్ను, నా తల్రిని, నా తండిని కాపాడుము. 

(పతిజ్ఞాతో హి భవతా దుఃఖ్యవతిశమో మమ, 

భవేయం పురుషో యక్ష త్య త్పసాదా దనిన్ధితః. 29 

యక్షా! నా దుఃఖమునకు విరుగుడును గూర్చి నీవు మాట యిచ్చి తివి, 

సి దయవలన నేను మగవాడనై నిందలేనివాడ నగుదును, 
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యావదేవ స రాజా వై నోవయాతి పురం మమ, 
తావదేవ మహాయక్ష [పసాదం కురు గుహ్యక. 80 

ఆరాజు మా పురమును ముట్టడింపకమున్ను మహాయజా! నాపై 

అను[గ్రహము చూపుము. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి అమ్మోపాఖ్యానవర్యణి 
_స్టూణాకర్ణసమాగమే ఏకనవత్యధికళతతమోఒధ్యాయః. - 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్యమున అంబోపాఖ్యానపర్యమున 

స్థూణాకర్గుని కలయిక యను నూటతొంబదియొకటవ అధ్యాయము, 



ద్వినవత్యధికళతతమోఒధ్యాయః 

నూటతొంబదిరెండవ అధ్యాయము --.:..- 

ఖ ణ్లినః పురుషత్వ(పా ప్రి స్థివదహి రణ్యవ ర్మణోర్జ్హర్షః, స్థూణా కర్ణం (పతి 

కుబేరన్య కాపో భీష్మస్య 'శిఖణ్జినం న హనిష్యామి” ఇతి ప్రతిజ్ఞా. 
శిఖండికి మగతనము వచ్చుట, [దుపదహిరణ్యవర్మలు. == 

న 

ఫీష్మడు శిఖండిని చంపనని |ప్రతిజ్ఞచేయుట. 

భీష్మ ఉవాచ _ కీమ్మ డిట్టు చెప్పెను. 

శిఖణివాక్యం _శుత్వాఒథ స యక్షో భరతరభ, 
G ల్యే 

(ప్రోవాచ మనసా చిన్య దై వేనోవనిపీడితః. 1 

ఆ యక్షుడు శిఖండిమాట విని మనసున చింతించి, దైవము నెత్తిపై 
మొత్తుచుండ గా, నిట్లు పలికెను. 

భ వితవ్యం తథా తద్ది మమ దుఃఖాయ కౌరవ, 

భదే కామం కరిష్యామి సమయం తు నిబోధ మే. లి 

నాయనా! కురుకుమారా! నన్ను దుఃఖ పెట్టుట క్రై జరుగవలసినది యట్లు 

న్నది కనుక ఆ యక్షుడు ఆ శిఖండితో ఇట్టు పలికెను. ఓ కాంతా! సీకోరిక 

నెరవేర్చెదను. కాని దీనికొక కట్టుబా టున్నది. వినుము. 

కిజ్బోత్ కాలా నరే దాస్వే పుంలింగం స్వమిదం తవ, 

_ ఆగన్లవ్యం త్వయా కాలే సత్యం చైవ వదస్వ మె. ల 

సీకు కొంతకాలము అవధిగా నా మగతనము నొసగెనను. ఆ కాలము 

ముగిసినపిదప నీవు రావలయును. ఈ సత్యమును పాటింతునని చెప్పుము. 

1. చిన్త్య - ఇది “చి న్దయిత్యాి అనుదానికి ఆర్ష[వయోగము. 
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|పభుః సంకల్పసిద్దో౭_స్మి కామచారీ విహజ్ఞమః, 

మృ్మత్పసాదాత్ పురం చైవ |త్రాహి బన్టూంశ్చ కేవలమ్. 4 

నేను వపనికై నను సమర్థుడను, నంకల్ప సిద్ధుడను. కో రినచోటిన పోగల 

. వాడను. ఆఅకనమున తిరుగుదును. నా అను[గహ హముతో నీపురమును బంధువు 

లను కాపాడుకొ నుము. 

శ్రీలిజ్ఞం ధారయిష్యామి తదేవం పార్థివాత్మబే, 

సత్యం తే [వతిజానీహి కరిష్యామి [ప్రియం తవ. ల్ 

రీ రాచ బిడ్డా: సీ స్రీలింగమును నేను ధరింతును. సత్యమును నిలబెట్టు 

“కొనుము. సికు [పయ మొనరింతును. 

ఢిఖణ్ర్యు వాచ = శిఖండి యిట్లనెను. 

[వతిదాస్యామి భగవన్ పుంలిజం తవ స్మువత, 

కిక్షోతాా_లా నరం స్రేత్వం ధారయస్వ నిశాచర. 6 

ఓ భగవానుడా! నీ పుంలింగమును సీకు తిరిగి యిచ్చెదను, కొంచెము 

కాలము నా ఆడుదనము నీవు వహింపుము. 

[పతియాతే దశార్దే తు పార్టివే హేమవర్శణి, 

కనై ౪వ హి భవిష్యామి పురుష స్వం భవిష్యసి. 7 

దశార్థరాజు హేమవర్మ మరలిపోయిన వెనుక నేను కన్యనే యగుదును. 

నీవు పురుషుడ వగుము. 

భీష్మ ఉవాచ _ భీష్మ డిట్టు చెప్పెను. 
లు 

ఇత్యుక్వా సమయం త్మత చకాతే తావుభౌ నృప, 

అన్యోన్య స్యాభిసందేహె తౌ సంక్రామయతాం తతః. 8 

4. ఇందలి విశేషణము లన్నియు “*నీవు మోసగించినచో తప్పించుకొనలివు 
మా !' అను, హచ్చరిక ను నూచించుచున న్నవి. విహజ్ఞమః- ఆకాశ ము]! 

సంచరించువాడు. 

8. అభిసందేహే _ ఇచట సందేహము లనగా లింగములు _ రతికాలమున 
వృద్ధి పొందునవి ఆని యర్థము. దిహ ధాతుపునకు వృద్దిపొాందుట అర్థము. 
“అభినందో పే +” అను పాఠమున “సందుహ్మతే (జు ఆభ్యామ్”- సంతా 
నము వీనివలన ఉత్ప కి తి యగునను వ్వ; త్స ల్రితో లింగము లనియే 

యర్థము, 

cA 
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ఇట్లు పలికికొని వారిరువురు నియమ మేర్ప్చరచుకొనిరి. పిదప నారిరు 

వురు లింగములను మార్చుకొనిరి, 
త్రీలిజ్ఞం ధారయామాస సూణాయక్షో౬.థ భారత, 

 యకరూవంచ తద్ది పం. శిఖల్ల (ప్రత్యపద్యత, 9 

అంత స్టూణాకర్జుడు స్తేలింగ మును ధరించెను. ఆతనిదగు దీ ప్తమైన 

యక్షరూవమును కిఖండి పొందెను, 

తతః శిఖల్జి పాళ్ళాల్యః పుం స్వ మాసాద్య పార్థివ, 

వివేశ నగరం హృష్టః పితరం చ సమాసదత్, 10 

అంత పొంచాలుని కొడుకు శిఖండి మగతనము పొంది పొంగిపోవుచు 

పురము చేరెను. తం|డ్రికడ . కరిగను, 

యథావృ త తంతు తత్సర్వ మాచఖ్యౌ [దువదస్య తక్, 

[(దుపద సస్య త|చ్చుత్యా హర్ష మాహారయత్ పరమ్, 11 

దుపదున కా విషయమంతయు ఉన్నదున్నట్లు చెప్పెను. (దువదు డది 

విని పరమసంతోషము పొందెను. 

సభార్య ' సచ్చ సస్మార మహేశ్వరవచ స సదా, 

తతః సం పేషయామాస దశార్హాధివతే ర్న్భృవః, 12 

భార్యతోపాటు మ హెశ్వరుని వచనము నప్పుడు తలపునకు తెచ్చుకొనెను. 

పిదప ఆ రాజు దశార్థరాజునకు కబురు పెట్టెను. | 

పురుషోఒయం మమ సుతః (శద్ధత్తాం మే భవానితి, 

అథ దాశార్గకో రాజా సహసాఒభ్యగమ త్తదా. 18 

నా కొడుకు మగవాడే. నీవు నిరూపించుకొనవచ్చును అని వార్త పెట్టగా 
దశార్గరాజు వడివడిగా అక్కడకు వచ్చెను. 

పజ్బాలరాజం [(దుపదం దుఃఖశోకస మన్వితః, 

తతః కామ్బిల్య మాసాద్య దశార్థాధిపతి సతః. 14 

దళార్హ రాజు 'పెనుదుఃఖముతో [కుంగి పోవుచు కాంపిల్య నగరమునకు 

వచ్చి (ద్రవదరాజుకడ క కరిగెను, 
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' _పీషయామాస సత్కృత్య దూతం |బ్రహ్మవిదాం వరమ్, 
[బూహి మద్యచనా దూత పాజఖ్బాల్యం తం నృపాధమమ్. మర్ 

యన్మే కన్యాం స్వకన్యార్థే వృతవానసి దుర్మతే, 

ఫలం తస్యావలెపస్య ద్రక్యుస్యద్య నసంశయః. . 16 

ఆ రాజు వేదవే త్రలలో _శేవుడగు దూతను [దువదుని కడకు పంపెను, 

“ఓయీ ! రాజాధముడగు [దుపదునితో - ఓయి దుర్చుద్దీ 1 నా కన్యను న్స కన్య 

“కొరకు వరించితివి. ఆ పొగరుబోతుతనమునకు ఇప్పుడే ఫల మనుభవించెదవు. 
సందియము లేదు". అని పాంచాలరాజుతో చెప్పు మనెను, 

[ ఏవము కశ్చ తేనాసౌ బాహ్మణో రాజస తమ, | 

దూత; [పయాతో నగరం దాశార్థనృవచో దితః, . 17 

దశార్లరా జిట్టు చెప్పి వంవగా ఆ (బ్రాహ్మణుడు పాంచాలరాజు నగరము 

నకు బయలుదేరెను. 

తత ఆసాదయామాస పురోధా [దువదం పురే. 

అంత నా పురోహితుడు [దుపదుని పురమున నాతనిని చేరుకొనెను. 

తస్మై పాజ్బాలకో రాజా గామర్హ్యం చ సుసత్క్భ తమ్, ‘18 

ప్రావయామాస రాజేన) సహ తేన శిఖ౯్రినా. 

పాంచాలరాజు శిఖండితో కలిసి ఆ (బాహ్మణునకు మంచి మన్ననగల 

ఆవును, పూజా[దవ్యములను అందించెను. 
తాం పూజాం నాభ్యనన్దత్ స వాక్యం చేద మువాచ హ..- ' 19 

ఆ [బాహ్మణుడు ఆపూజ నంగీకరింపక యిట్టు పలికెను. 

యదు క్రం లేన వీరేణ రాజ్ఞా కాక్బానవర్శ్మణా, 

య తే హ మధమాచార దుహితా౬స్మ్య భివళ్చితః. 20 

ఆ రాజు కాంచనవర్మ చెప్పిన దానినే యిట్లు చెప్పెను: ఓయీ! అధమా 

చోరా! నీ కూతుతో నన్ను వంచించితివి. 

_ తస్య పాపస్య కరణాత్ ఫలం పొప్నుహి దుర్మతే, | 

దేహి యుద్ధం నరవతే మమాద్య రణమూర్ధని, వి] 
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దుర్మతీ ! ఆపావము చేసిన దానికి ఫల మనుభవింపుము. నేడు రణ 

"రంగమున నాతో పోరు సల్పుము. 

ఉద్ధరిష్యామి తే సద్యః సామాత్యసుతబాన్ధవమ్, 

తదుపాలమృసంయు క్షం [శావితః కిల పార్థివః. బి 

దశార్గవ తినా చోకో మ న్తిి మధ్యే పురోధసా. 

నిన్ను నీమం[తులతో కొడుకులతో చుట్టములతో నాశనము చేసి వైచె 

దను-అని దశార్గరాజు నిందతో కూడిన పలుకులను ఆ పురోహితుడు మం|తుల 
నడుమ రాజునకు వినిపించెను. ' 

అభవద్ భరత్మశష్ట (దుపదః |పణయానతః, 29 

భరత శేషా! దుపదు డా (బ్రాహ్మణునకు మక్కువతో వినయము చూపిన 
వాడాయెను, 

యదాహ మాం భవాన్ _బహ్మన్ సమృన్ధివచనా ద్వచః, 

అస్యో తరం (పతివచో దూతో రాజై వదిష్యతి. 24 

దాహ్మణా! నా చుట్టము మాటను నీవు నాకు చెప్పితివి, దానికి బదులై న 

'మేలుమాట నా దూత రాజునకు తెలుపును, 

తతః సం|పేషయామాస (దుపదోఒపి మహాత్మనే, 

హిరణ్యవర్మణే దూతం (బాహ్మణం వేదపారగమ్. 25 

పిదప (ద్రుపదుడు మహాత్ము డగు పహిరణ్యవర్మకడకు వేదములం దారి 
తేరిన ఒక (బాహ్మణుని దూతగా పంపెను. 

త మాగమ్య తు రాజానం దశార్థాధివతిం తదా, 

తద్వాక్య మాదదే రాజన్ యదు కం (దుపదేన హా, 26 

అతడా దకార్గరాజు కడ కరిగి |దుపదుడు చెప్పిన వాక్యమును తెలిపెను. 

ఆగమః క్రియతాం వ్య కః కుమారోఒయం సుతో మమ, 

మిథై్యత దుకం కేనాపి తద శద్దేయ మిత్యుత. వి 

బి4. ఉత్తరమ్ ఎ మిక్కిలి మేలైన; (వతివచః - బదులు మాట; 

వ్ల? ఆగమః -_ పరీక్ష. 



ఆంబోపాఖ్యానపర న్రము 859 

అయ్యా! పరీక్ష సేయింపుము. నా కొడుకు స్పష్టముగా మగ వాడే. ఎవరో 

కానిమాట పలికిరి, దానిని నమ్మవలదు. అని చెప్పెను. 

' తతః స రాజా ద్రుపదస్య [చత్వా 

విమర్శయుకో యువతీ ర్వరిష్టాః, 

సం|పేషయామాస సుచారురూపాః 

శిఖజ్జినం స్రీ పుమా న్వేతి వేత్తుమ్. 28 
అంత నారాజు మెలకువగా ఆలోచించి చక్కని అందచందములు గల 

మేలుజాతి యువతులను శిఖండి ఆడుదియో మగవాడో నిర్ణయించుటకు _(ద్రవదుని 

కడకు పంపెను. 

తాః (పేషికా స త్యభావం విదిత్వా 

(పీత్యా రాజై తచ్చశంసు ర్తి రి సర్వమ్, 

శిఖణిన ౦ పురుషం కౌరవేన్ది 

దాశార్గరాజాయ మహానుభావమ్. 29 

అట్లు దళార్గరాజు పంపిన శ్రీలు నిజము పరికించి శిఖండి మహానుభావు 

డగు మగహాడని దళారరాజునకు తెలియజేసిరి. ' 

తతః కృత్యా తు రాజా స ఆగమం పీతిమానథ, 

సమృనినా సమాగమ్య హృష్టో వాస మువాస హ. 80 
0 టి 

అంత నా రాజు అట్లు పరీక్ష కావించి పీకినొంది వియ్యమువానితో 

'కలిసి సంతోషపడి యచట కొన్ని నాళ్ట నిలిచియుండెను. 

శిఖణీనే చ ముదితః [పాదా ద్వితం జనేశ్వరః, 
a అటి 

హ సినోఒళ్వాంశ్చ గాశ్వెవ దాస్యో ఒథ బహులా సథా. వ్] 

మరియు నారాజు శిఖండికి గొప్పధనము, ఏనుగులు, గుజ్జము, పొడీ 

బటలిలు పెలుగా నిచ్చెను. 
6 ౧ 

పూజితశ్చ |వతియయో నిర్భర్హ్య తనయాం కిల. 

ళీ1. బహులాః _ మంచిపాలు గలవి; 
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వారిచేశ మన్ననలు గొని దళార్గరాజు కూతును కోవవడి తన నగర 
మున కరిగెను. 

వినీతకిల్బి షే |పీతే హేమవర్మణి పార్టివే, 5 లిల్లీ 

[పతియాతే దళార్తే తు హృష్టరూపా శిఖణ్ణినీ, 

దళార్గరాజు హేమవర్మ కోపము తీరి తిరిగి పోగా శిఖండి సంతసించెను, 

కస్యచి తథ కాలస్య కుబేరో నరవాహనః, 

ఇ... లోకయ్మాతాం |పకుర్యాణః స్టూణస్యాగా న్నివేశనమ్. 88 

(7... అట్టు కొంతకాలము గడువగా నరవాహనుడగు కుబేరుడు లోకయా(త 

చేయుచు స్టూణుని నెలవునకు వచ్చెను. 

స తద్భహ స్యోపరి. వరమాన 

ఆలోకయామాస ధనాధిగోపా, 

స్టూణస స్య యక్షస్య వివేశ వేళ్ళ | 

స్వలంకృతం౦ మాల్యగుణై ర్విచిత్రె ర, 84 

ధనాధిపతి ఆతని ఇంటి'పె తిరుగుచు చక్కని పూలమాలలతో విరాజిల్లు 

"కున్న ఆతని భవనమును (ప్రవేశించెను. 

లాజై శ్చ గన్టెళ్చ తథా వితానై 

'రభ్యర్సితం ధూపనధూపితం చ, 
ధ్వజైః పతాకాభి రలంకృతం చ 

భవ్యున్న పయామిషద నహోమమ్. లర్ 

8ల్. లాజైః- వట్టి (వేళ్లనుండి పుట్టిన; భక్ష్యము లనగా లడ్డుకముల వంటి 
పదార్థములు. అన్నము లనగా నమిలి |మింగదగిన ఓదనములు; 

సేయము లనగా [దవరూపమున నున్న మద్యపదార్హ ములు; అమిష 

మనగా మాంసపదార్థ ములు; నిజమున కివి భక్ష్య్యములలో చేర్చదగినవే 

అయినను, వానికంటె వెలగలవి యగుటచే వేరుగా చెప్పుట జరిగినది; 
దంతహోమము లనగా దంతములతో తినదగిన వను నర్గమున తినుటకు 
యోగ్యమైన సర్వ పదార్థ ములు _ ఇవి యెందు కలవో అదీ భమ్యాన్న 

! ఫేయామిషదంతహోమము. 
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ఆయింట వట్టి (వేళ్ల సుగంధముగల ధూపములు అలరారుచుండెను. ధ్వజ 

స్తంభములపై పతాకలు విరాజిల్లు చుండెను. భక్ష్ణములు, అన్న ములు, పానీయ 

ములు, మాంస, భోజనములు, మొదలగు దంతహోమములు కానవచ్చు చుండెను, 

తత్స్థానం తస్య దృష్ట్వా తు సర్వతః సమలజ్యతమ్, 
మణిర త్నసువర్జానాం మాలాభిః వరిపూరితమ్. 86 

నానాకుసు మగన్ధాఢ్యం సి క్రసంమృష్టకోభితమ్, 

ఆధా (బివీ ద్యక్షవతి స్తాన్ యతా ననుగాం సదా. 87 

అట్లు అన్నివెపుల చక్కని ఆలంకారములు గలదియు మణుల రత్న : 

ముల సువర్ణముల మాలలతో నిండినడియు, పెక్కు విధములగు పూలవాసనలతో 

ఒప్పుచున్న దియు, మేలైన పూతలతో విరాజిల్లునదియు నగు ఆ గృహమును 

జూచి యక్షరాజు కుబేరుడు తనవెంట వచ్చిన చేవకులతో నిట్టనెను: 

స్వలంకృత మిదం వేళ్ళ స్టూణ స్యామితవి్మికమాః, | 

నోపసర్పతి మాం చైవ కస్మా దద్య స మన్దధిః. 88 

మహావీరులారా : సూణుని యీ భవనము చక కని అలంకార ముతో 

నొప్పుచున్నది. కాని ఆ బుద్ధిహీనుడు ఇపు డే కారణమున నా కడకు రాకున్నాడు? 

యస్మా జ్ఞానన్ స మన్హాత్మా మామసౌ నోపసర్పతి, 

తస్మా తస్మె మహాదణ్లో ధార్యః స్యాదితి మే మతిః, 89 

తెలిసి తెలిసి ఆ బుద్ధి త తక్కు_వవాడు నాకడకు రాకున్నాడు. అందువలన 

వానికి పెద్దశిక్ష వ వేయవలయునని నాక నిపించుచున్న ది. 

యక్షా ఊచుః _ యక్షు లిట్లు పలికిరి. 

(దుపదస్య సుతా రాజన్ రాజ్ఞో జాతా కిఖణినీ, 

తస్యా నిమితే, కస్మింక్సిత్ [పాదాత్ పురుషలక్షణమ్. 40 

రాజా! (దుపదునికె శిఖణ్రిని యను నొక కన్య పుట్టినది. ఒకానొక కారణ 

మున నీత డామెకు తన మగతన మిచ్చెను. 

““ఆమిష మ[పమేయమ్” అని యొక పాఠము - ఆది అర్గరహిత మగు 

టచే మూర్ణకల్ప్చిత మని నిలకంథులు 
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ఆ|గ్లహీ ల్రక్షణం స్రీణాం న్రీభూత స్తిష్పతే గృహే, 

నోపసర్పతి తేనాసౌ స వీడః న్రీసరూవ వాన్. Al 

ఇతడు ఆడు లక్షణములు [గహించెను. అట్లు త్రీయె సిగ్గుతో ఇంటనే 

నిలిచి నీకడ కతడు రాకున్నాడు. 

ఏతస్మాత్ కారణా (దాజన్ స్టూణా న త్వాద్య సర్బతి, 

[శుత్వా కురు యథాన్యాయం విమాన మిహ తిష్టతామ్. 42 

రాజా! ఈ కారణమున స్టూణుడు నీకడకు రాకున్నాడు. ఈ విషయము 

విని తగినట్టు చేయుము. విమాన మిచట నిలుచునుగాక! 

ఆనీయతాం స్టూణ ఇతి తతో యక్షాధిపోఒ.|బవీత్, 

కరాస్మి నిగ్రహం తస్య [పత్యువాచ ఫునః పునః, 48 

అంత యక్షరాజు కుబేరుడు “ఆ స్లూణుని నాకడకు తీసికొని రండు, 

వానిని శిక్షించెదను.. ఆని మరల మరల పలుకజొచ్చెను. 

సోఒభ్యగచ్చత యవెన్లం మాహూతః పృథివీపతే, 

స్రీసరూపో మహారాజ తస్థా (వీడాసమన్వి త౩. 44 

ఆంత స్టూణుడు ఆడంగిరూపముతో సిగు పడుచు కుబేరుని పిలంపు పై 

ఆతనికడకు వచ్చెను, 

తం శశాపాధ్ర సం|కుద్దో ధనదః కురునన్గన, 

ఏవమెవ భవత్వద్య స్రీత్వం పావస్య గుహ్యకాః, 49 

పెల్పులేగిన కోపముతో ధనాధివతి “యక్షులారా! ఈ పాపికి ఈ అడుతన 
మిర్తై యుండుగాకి_ అని శపించెను. 

తతోఒబవీ ద్యక్షవతి ర్మహాత్మా 
యస్మా దదా స్వవమన్యేహ యక్షాన్ 

శిఖజ్జినో అత్షణం పావబుద్దేః 

త్రలక్షణం దాగ హీ! పావకర్మన్. 46 

3 
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అంత యత్షరాయి స్టూణునితో ఇట్లు వలికెను. ఓరీ పాపకర్ముడా! సీవు 

యక్షులను అవమానించి పాపబుద్ధి యగు ఆ శిఖండికి నీ మగలక్షణ మొసగితివి. 

వాని అడులత ణము కొంటిని. 

అ|పవృతం సుదుళ్చుద్దే యస్మా దెత తయా కృతమ్, 

తస్మా దద్యపభృత్యేవ స్రీ త్వం సా పురుష సథా. AT 

ఓరీ బుద్ధిలేని వాడా | సీ విట్టు జరుగరాని దానిని చేసితివి కనుక నేటి 

నుండి నీవు ఆడుదానవే యగుము ఆది పురుషుడే యగును. 

తతః |వసాదయామాసు ర్యా వె వై |శవణం కిల, 

స్టూణ స్యార్లే కురుష్వా న నం శావ స్యేతి పునః పునః, 48 

అంత యతులు కుపరుని స్లూణుని విషయమున శావమునకు అంతము 

నను[గహింపుమని మరల మరల (బతిమాలిరి. 

తతో మహాత్మా యే నః [పత్యువా చానుగామినః, 

సర్వాన్ యతగణా౦ సాత కావస్యా న నచికిర్ణయా. 49 

అంత మవాత్ము డగు యత్షరొజు అటనున్న తన అనుచరులగు యక్షుల 

నందరిని చూచి శాపమునకు హద్దు చేయగోరినవాడై యిట్లు పలికెను, 

నిఖిణిని హతే యశాః స్వం రూపం _పతిపత్స్యతే, 
a la] 

స్టూణా యతో నిరుద్వేగ్' భవత్వితి మహామనాః, 50 

యతక్షులారా ! శిఖండి చచ్చినపుడు ఈ స్టూణుడు తన రూపమును తిరిగి 

వొందును. వాడు కలత వడవలదు. అని పెద్ద మనసు పెట్టి వలికెను, 

ఇత్యుక్వా భగవాన్ దేవో యక్షరాజః సుపూజిత, 

[(పయయౌ సహితః సర్వై ర్ని మషా నరచారిభి 8. 51 

ఇట్టు పలికి యకరాజగు కుబేరభగవానుడు వారి పూజలు గొని తన 

యనుచరులతో కలిసి వెడలిపోయెను. 

నూణను శాపం సం|పావ్య తతె 9వ న్యవస తదా, 
టు అలన 4 Po 

సమయే చాగమ త్తూర్థం శిల్సుజ్లీ తం క్షపాచరమ్, రవి 
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ఇట స్ట్థూణుడు శాపము బొంది అందే నివసించుచుండెను, తగు సమయ. 

మున శిఖండియు వడిగా ఆ యక్షుని కడకు వచ్చెను. 

సోఒభిగమ్యా[బపీ ద్యాక్యం _పాపో౬ఒస్మి భగవన్నితి, 
అన § 8 అరు వను, ర్ 

తమబవీ తతః సూణః [పతోఒస్మితి పునః పునః లి 

అట్టు వచ్చి పూజ్యుడాః నేను వచ్చితి నని పలికెను. స్థూణుడును (ప్రీతుడ 

నైతి నని మరల మరల పలికెను, 

ఆర్డవే నాగతం దృష్టా రాజపు[త్రం శిఖణ్లినమ్, 

సర్యమెవ యథావృత మాచచ శే శిఖణ్రి నే. ర్డ్తీ 

మాటకు కట్టుబడి వచ్చిన రాజపు్యతుని శిఖండిని చూచి యక్షుడు “అతనికి 

జరిగి నదంతయు చెప్పెను. 

యక్ష ఉవాచ : యక్షు డిట్టు పలికెను, 

అద్య అయ లు పో వై శవణే నాహం త్యత్యతే పార్థివాత్మ జ, 

గచ్చేదానీం యథాకామం చర లోకాన్ యథాసుఖమ్. - ళ్ 

రాజకుమారా! నీవు కారణముగా నేను కుబేరునివలన శావ మొందితిని, 

ఇప్పుడు నీయిచ్చవచ్చిన చొప్పున నరుగుము. సుఖముగా లోకములందు తిరుగుము. 

దిష్ట మేతత్ పురా మన్యే న శక్య మతివ ర్రితుమ్, 

గమనం తవ చేతో హి పౌల స్యస్య చ దర్శనమ్. 56 

సీ విటనుండి వెడలుట, అటు కుబేరుడు కానవచ్చుట ఇది యంతయు 

దాటళ క్యము కొని భాగదేయ మనుకొందును. 

భీష్మ ఉవాచ - భీష్మ డిట్టు చెప్పెను. 

ఏవ ముక్తః శిఖల్డ తు సూణయ షెణ భారత, 

[వత్యాజగామ నగరం హర్షణ మహతా తవ. 57 

స్థూణయక్షుడు శిఖండితో నిట్లు పలుకగా ఆతడు గొప్ప ఆనంద ముతో 

తన నగరమునకు తిరిగివచ్చెను. 

పూజయామాస వివిధై ర్లన్రమాలై 3 ర్మహాధనై =, 
= D0 ఇ 

ద్విజాతీన్ దెవతాశ్ళైవ చై త్యానథ చతుష్పథాన్. 58 
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గంధములతో, మాణ్యములతో, గొవృధనముణతలో 

తలను, భికుకులను, చప్పరము లందలి జనులను పూజించెను. 

అటి [ 

[దుపదః సహపు తణ సిద్ధారెన శిఖణైనా, 

ముదం చ పరమాం లేభే పాొళ్చాల్యః సహ బానవె 8. 59 
" wy ధిర 

.(దువదుడు కార్యము నెరవేరిన కొడుకుతో బంధువులతో క 
నంద మఎదెను. 

శిష్యార్థం [ప్రదదౌ చాథ (దోణాయ రురుపుజ్ఞవ, 
/ న్ అర్య గు A | న | శిఖణ్జినం మహారాజ పతం స్రీవూర్విణం తథా. G0 

కుమారుడగు శిఖండి ముందు ఆడుచిగా నున్న వానిని శిష్యునిగా కైెకొన 

వలసినదిగా కోరి (దోణున ఏప్పగించెను. 

(పతిపేదే చతుష్పాదం ధనుర్వేదం నృపాత్మజః, 
(సి ww జల క WW సు టల 

(39) ry 0 : o> x శిల్లుకం సహ యుష్మాఖి ర్హ్భష్టద్యుమ్నళ్చ వొర్షతః. G1 

ఆ రాజకుమారుడు మీ యందరితోపాటు నాలుగపాదములు గల ధనుల్వేద 

మును సాధించెను. అమే (ద్రువదుని చురియెక కుమారుడు ధృష్టద్యుమ్నుడును 

నేర్చెను. 
మమ త్వేత చ్చరా సాత యథావత్ (ప్రత్యవదయన్ , 

జడాన్లబధిరాకారా యే ముకా (దుపదే మయా. 62 

జడులవలె, (గుద్దివారీవలి, బెవిటివారివలతె రూపములు ధరించిన శా గూఢ 

చారులు నేను [దువదపురమునకు వంపగా నీ వృతాంత మంతయు ఉన్నదున్నట్లు 
ar (Sp) 

నా ౩రిగించిరి, 

ఏవ మేష మహారాజ త్రీపుమాన్ దుపదాత్మ జః, 

స సంభూతః కురు శేష శిఖణీ రథస తమః. గప 

61. చతుష్పాడమ్ - విద్యను (గ్రహించుట, దానిని హృదయమున జారిపో 
.... కుండ వట్టుకొనుట, (పయోగించుట, ఇతరులు (ప్రయోగింపగా (శ్రిప్పి 

కొట్టుట ఆనునవి ధినుర్విద్యలో నాలుగు పాదములు - అవి కలది, 

SMB-55 (11) 
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మహారాజా! దుర్యోధనా: ఇట్టు స్రీ పురుషుడైన ఈ శిఖండి రథికులలో 
(శేష్టుడాయెను. 

జ్యేష్టా కాశీపతేః కన్యా అమ్బా నామేతి వ్మిశుతా, 

ద్రుపదస్య కులే జాతా శిఖజ్జీ భరతర్షభ, 64 
ఇట్లు కాశిరాజుకన్య అంబ యను పేరు గలది (దుపదుని యింట శిఖండీగా 

బుద్రైను, 

నాహమేనం ధనుష్పాణిం యుయుత్సుం సమువస్థితమ్, 

ముహూర్త మపి పశ్యేయం పహరేయం న చాప్యుత. 6b 

ఈతడు యుద్ధమాడగోరి విల్లు చేతగొని నా యెదుట నిలిచినచో క్షణమేని 
వానిని చూడను, వానిపె బాణము ([వయోగింపను. 

(వత మత న్మమ సదా పృథివ్యామపి వి శుతమ్, 

స్రియా స్రీపూర్వకే చైవ న్ర్రీనామ్ని స్రీసరూపిణి. 66 
న ముజ్చోయ మహం బాణ మితి కౌరవనన్దన, 
న హన్యామహ మేతేన కారణేన శిఖజ్జినమ్. 67 

రాజా! లోకము లెల్ల బాగుగా ఎరిగిన నా (వతమును ఇట్టిదియే కదా! 
బ్రయందు, ముందు త్రీయె పదవ మగవాడి న వానియందు, స్రీ ఎరు కలవాని 
యందు, స్రీవంటి రూపము కలవానియందు న నేను బాణము వదలను. ఈ కారణము 

చేత నేను శిఖండిని చంపను. 

ఎతత్తత్వ మహం వేద జన్మ తాత శిఖల్లునః, 

తతో నైనం హనిష్యామి సమరే ష్యాతతాయినమ్. 68 

ఆ శిఖండి జననమును గూర్చి నేను సత్యమంతయు నెరిగితిని. కావున 
'డు యుద్ధములలో నెన్ని ఘోరనులు చేసినను వానిని చంపను. 

యది భీష్మః శ్రి నేయం హన్యాత్ సనః కుర్యు ర్విగ ర్ల రణమ్, 
నైనం తస్మా ద్ధనిష్యామి దృష్ట్వా౬పి సమరే స్థితమ్. 69 
ఏమ్మ డొక ఆడుదానిని చంపినచో సజ్జనులు నిండితురు. కావున యుద్ధమున 

సవిపన ఆతనిని చూచియ్ వానిని నేను చంపను, 
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వైశమ్పాయన ఉవాచ-వై శంపాయను డిట్లు చెప్పెను. 

ఏత _చయృుత్యా తు కౌరవ్యో రాజా దుర్యోధన స్తదా, 

ముహూర్త మివ స ధ్యాత్వా భీష్మే యుక్త మమన్యత. 70 
కురువంశమువా డగు రాజు దుర్యోధను డిది విని ఒక్క_క్షణ మాలోచించి 

భీమ్మని విషయమున నది తగినదే యని తలపోసెను. 

ఇతి (శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి అంబోపాఖ్యానపర్వణి 

శిఖణి పుం స్య|పాపొ ద్వినవత్యధిక శతత మోఒధ్యాయః. 

ఇది (శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్యమున అంబోపా థ్యానవర్యమున 

రిఖండికి మగతనము కలుగుట యను నూటతొంబదిరెండవ 

అధ్యాయము. 

70. యుక్షమ్ _ స్రీలతో యుద్ధము చేయకుండుట అనునది తగినదని భావము. 



(తినవత్యధికశతత మోఒ ధ్యాయః 

నూట తొ౦ంబదిమూడవ అధ్యాయము 

దుర్యోధనేన పృష్టె రృీష్య([పభ్యతిథిః న్వశక్తినాం వర్గనమ్, 

దుర్యోధను డడుగగా ఫీష్మడు మొదలగువారు తమ శక్తులను వివరించుట. 

సంజయ ఉవాచ _- సంజయు డిట్టు చెప్పెను. 

[ప్రభాతాయాం తు శర్వర్యాం పునరేవ సుత సవ, 
మధ్యే సర్వస్య సెన్యస్య పితామహ మపృచ్చత. 1 

రాతి గడచిన పిమ్మట సీ కొడుకు మరల సర్వమైన్యము నడుమ తాత 
నిట్టడిగెను. 

పాణివేయస్య గాజేయ యదేతత్ సెన్య ముద్యతమ్, 

_పభూతనర నాగాశ్వం మహారథసమాకులమ్. ని 

గంగాతనయా! ఇదిగో ఈ పాండవుని సెన్యము యుద్ధమునకు సిద్ధమై 

యున్నది. పెద్ద సంఖ్యలో నరులు, ఏనుగులు, గుజ్టములు కలిగి మహారథులతో 

నిండియున్న ది. 

భీమార్జున పభ తిి ర్మహేష్వానె ర్మహాబలై 8, 

లోకపాలసమై ర రువం ధృష్షద్యుమ్నపురోగమైః. లి 

మరియు లోకపాలురవంటి గొప్ప ధానుష్క్లులు మహాబలులు ధృష్ట 
ద్యుమ్బుని ముండిడుకొనినవారు నగు ధీముడు, అర్జునుడు మొదలగువారు 
దానిని కాపాడుచునా రు. 

అపధ్భష్య మనావార్య ముద్దూత మివ సాగరమ్, 

సనాసాగర మకోభ్య మపి దేవై ర్మహాహవే. 4 

శ యనెడు సము[దము అల్రకల్లోలముగా విజృంభించిన మహో 
నమ దము వ వలె ఆణపరానిదై నిలువరింపరానిదై యున్నది. మహాయుద్ధమున 
దేవతలుకూడ దీనికి వోభ కరిగింప జాలరు, 
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కేన కాలేన గాజ్లేయ క్షషయేథా మహాద్యుతే, 
ఆచార్యో వా మ హెష్వాసః కృపో వా సుమహాబలః. 5 

మహాతేజస్వీ! సివు ఈ 'సీనను ఎంతకాలములో రూపు మాపగ లవు? మహో 

ధానుష్కుడగు [దోణుడు, గొప్ప బలముగల కృపుడు ఎంత కాలములో దీనిని 

నాశనము చేయుదురు? 

కర్ణో వా సమరక్ఞాఘీ ద్రౌణి ర్వా ద్విజస త్రమః, 

దివ్యా స్రవిదుషః సర్వే భవనో హి బలే మమ. గ్ర 

యుద్ద మన్నచో పౌంగిపోవు కర్ణుడు, [భాహ్మణోత్తము డగు ఆశ్వ 
కామ, నాసేనయం దున్నవారగు దివ్యాస్త్ర్రము తెరిగి మీరందరు ఎంత కాల 

ములో దీనిని మట్టు పెద్టైదరు? 

ఏత దిచ్చా మ్యహం జ్ఞాతుం పరం కౌతూహలం హి మే, 

హృది నిత్యం మహాబాహో వకు మర్తసి తన్మమ. // 

మహాబాహూ! దీని నెరుగుటకు నా హృదయమున బహుకాలమునుండి 

కోరిక యున్నది. నీవు చెప్పవలయును. 

భీష్మ ఉవాచ - భీష్మ డిట్టు పలికెను. 

అనురూపం కురు శేష్ట త్యయ్యేతత్ పృథివీపతే, 

బలాబల మమితాణాం తేషాం యదిహ పృచ్చసి. 8 

నాయనా! కురు శేషా! రాజై న సి కిది తగియున్నది. పగవారి బలా 

బలములను గూర్చి ఇపుడు నన్నడుగుచున్నావు. 

శృణు రాజన్ మమ రణే యా శ క్రిః వరమా భవేత్, 
శస్ర్రఏర్యే రణే యచ్చ భుజయోళ్చ మహాభుజ, 

ఓయి మహాభుజుడా! రాజా! యుద్దమున నాకు గల పరమశ' కి యెట్టి 

దియో, ఆయుధముల లా వెట్టిదియో, భుజముల సత్తువ యెట్టిడియో చెప్పెదను 

వినుము. 

ఆర్జవెనై వ యుద్దెన యోద్దవ్య ఇతరో జనః, 

మాయాయుద్ధన మాయావీ ఇత్యేత ద్ధర్మనిశ్చయః. 10 

వక 
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మోసములేని యుద్ధము నె అవతలివాడు చేయవలయును. మాయావి 

కవట యుద్ధ ములు చేయును. ఇది ధర్మనిశ్చాయము. 

పెనా 2 మసం మహాభాగ పాణివానా మనీకినీమ్, 

దివసే సె కృత్వా భాగం 'పాగాహ్నికం మమ, 11 

PR దశసాహస్త్రం కృత్వా భాగం మహాద్యుతే, 

సహస్రం రథినా మేక మేష భాగో మతో మమ. 12 
ఈ పాండవసేన నంతటిని |పతిదినము మధ్యాహ్నమువరకు ఒక భాగ 

ముగా చేసికొందును. అవే వేయిమంది రథికులు నాకొక భాగ మగుదురు. 

అనేనాహం విధానేన సన్నద్ధః సతతోర్థితః, 

క్షపయేయం మహత్ సెన్యం కాలేనానేన భారత, 18 

ఈ లెక్క చొప్పున ఎల్లవేళల జాగరూకుడనై ఈ మహో సేనను అంత 

కాలములో రూపుమాపుదును. 

ముక్చోయం యది వా౭.స్తాణి మహాని సమరే స్థితః, 

శతసాహ్యసఘాతీని హన్యాం మా సేన భారత. 14 

యుద్ధ రంగ మున నిలిచి లక్షలమందిని చంపివేయు మహాస్ర్రములను 

(పయోగింతునేని ఒక నెలలో ఈ సేనను రూపుమాపెదను. 

సజ్ఞాయ ఉవాచ . సంజయు డిట్లు చెప్పెను. 

(శుత్వా భీష్మస్య తద్వాక్యం రాజా దుర్యోధన స్త సతః, 

పర్యవృచ్చత రాజేన [దోణ మజిరసాం వరమ్. 1b 

ఫీమ్మనిమాట విని దుర్యోధనుడు అంగిరసులలో  (శేష్టుడగు ద్రోణుని 
అడిగెను, 

ఆచార్య కేన కాలేన పాణుపుతస్య సెనికాన్, 

నిహన్యా ఇతి తం [దోణః (ప్రత్యువావ హసన్నివ. 16 

_ అదార్యా! పాండుపు[తుని 'సెనికులను నీ వెంతకాలములో చంపుదువుః 

అనగా [(దోణుడు నవ్వుచు నిట్లు బదులు పలికెను. 

స్టవిరోఒస్మి మహాబాహో మన్గ ప్రాణ విచేష్టితః, 

శస్తాగ్నినా నిర్ణ హయం పాబ్దవానా మనీకినీమ్. 1'7 

11. _ (ప్రాగాహ్నాకమ్ _ పగటి యొక్క పూర్వభాగమున చేసెడు పని, 
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యథా భీష్మః శా ననవో మాసేనేతి మతిర్మమ, 

ఏషా మే పరమా శ క్తి రేతన్మె పరమం బలమ్. 18 

మహాబాహూ! ముదుసలిని. (పాణముల న్ E తగ్గుటవలన దేహమున 

వణకు మొదలగు చేష్టలు ఏర్పడినవి. భీష్ముడు చేయుదు నన్న చే నేనును నెలలో 
చేయుదును, నాకున్న శ_కియంతయు అంతమా త మే; నాబలమును అట్టిదియే. " 

ద్వాఖ్యామేవ తు మాసాభ్యాం కృవః శారద్వళి కోడి బవీత్, 

[దౌణిసు దశరా తేణ (పతిజజ్ఞె బలక్షయమ్. 19 

శ రద్వంతుని పు[తుడు కృపుడు రెండు నెలలలో సేనను నాశనము 

చేయుడునని చెప్పెను. అశ్వత్థామ పది దినములలో చేయుదునని పలికెను. 

స జమ కర్ణ స్తు పజ్బురాతేణ దతిజజ్జై హాస్త్రవిత్, 

కరుడు మా[తము గొప్ప అస్ర్రముల నెరిగినవాడు రనుక అయిదు 
on) 

దినములలో శ(తుసంహారము చేయుదునని పలికెను. 

త చ్చుత్వా సూతపు తస్య వాక్యం సాగరగాసుతః, 

జహాస సస్వనం హాసం వాక్యం చేద మువాచ సహా. 20 

సూతపుతుని ఆ మాట విని గంగాతనయుడు పెద్దగా నవ్వి యిట్లు పలికిను. 

నహి యావ్యదణే పార్థం బాణళజ్ధధనుర్దరమ్, 21 

వాసుదేవసమాయు కం శే నాయాంత మాహావె, 

సమాగచ్చసి రాధేయ తేనైవ మభిమన్య సే గు, 

శక్య మేవం చ భూయశ్చ త్వయా పక్తుం యథెష్షతః. వివి 

రాధేయా! బాణములు, గొంఖము, గాండీవము ధరించి వానుదేవునితోకూడి 

రథ మెక్కి యుద్ధమునకు వచ్చు అర్జునునితో సీవింకను తలనడలేదు. కావున 

ఇట్లు తలపోయుచున్నావు. అంతవరకు సీకిట్లు ఇచ్చ వచ్చినట్లు పలుకనగును. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి అమ్మోపాఖ్యానవర్యణి 

భీష్మాదిశ కిక థనే [తినవత్యధిక శతత మోఒధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగ పర్వమున ఆంబటోపాఖ్యానపర్వమున 

ఖీష్మాదులు తమ శ కిని వక్కాణించుట యను నూటతొంబదిమూడవ 

అధ్యాయము, 



చతుర్నువత్యధిక శ తత మో ఒధ్యాయః 

నూటతొంబదినాలుగవ అధ్యాయము 

అర్జునేన న్వన్య, నహాయకానాం యుధిష్టిరస్య చ శ కేశి పరిచయదొనమ్ 
అర్జునుడు తనదియు, నహాయకులయు, ధర్కరాజాయొ కయు 

శ క్రిని పరిచయము చేయుట 

వె శమాయన ఉవాచ - వై శంపాయను డిట్టు చెపె 

ఎత చ్చుత్వా తు కౌ నేయః సర్వాన్ (భాత్యా సవహ్వూరే, 

ఆహూయ భరత శేష్ష ఇదం వచన మ|బవీత్. 1 

కుంతీకుమారుడు ధఠ్మరా జిది విని తమ్ముల నందరిని సమీవమునకు 

వలిచి యిట్లు పలికెను, 

యుధిష్టిర ఉవాచ యుధిష్టిరు డెట్టనెను. 

ధా రరాష్ట్రస్య సెన్యెషు యే చారపురుషా మమ, 

తే పవృ తిం |పయచ్చన్తి మమేమాం వ్యుషితాం నిశామ్. 2 

దుర్యోధనుని "సేవలలో నున్న నా గూఢచారులు వేకువజా ఆమన వారి 

వృత్తాంతము నందజేసిరి 

దుర్యోధనః కిలావృచ్చ దావగేయం మహా(వతం 

కేన కాలేన పాణూనాం హన్యాః సైన్య మితి (వభో. లి 
G టం 

“[వభూ! దుర్యోధనుడు మహా (వతుడగు భీష్ముని ఎంతకాలములో పాండవ 

సేనను రూపుమావగల వని యడిగనవటో 

మాసేనేతి చ న తేనొక్తో రారరాష్ట్రః సుదుర్మ తిః, 

తాపతా చాపి కాలేన దోణి నో2పి (పతిజజ్ఞి జజివాన్, 4 

1. వ్యుషితాం నిశామీ_కడదిన రాత్రిసి_| ప్రభాత సమయమును అని తాత్పర్యము* 
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“పర మదుర్భుద్ధి యగు దుదో *ధనుసు రతడు ఓ] వానే. లో ఆని చెప్పె 

నట. [దోణుడును అంతకాలములో నే యని మాట యిచ్చె నట, 

గొతమో ద్విగుణం కాల ము కవానితి నః శుతమ్, 

(దౌణిసు దశరా|తేణ (పతిజక్ఞ మహాస్త్రవిత్. ల్ 

“కృపాచార్యుడు రెట్టింపు కాలమును చెప్పినట్టు మారు విన వచ్చినది. 

ఆళ్వత్థామ మా(త్రము పదిదినములలో అని పలికెనట. 

తథా దివ్యాస్త్రవిత్ రకర: సంపృష్షః కురుసంసది, 
£2 యట్ 

పళ్బాభి ర్చి రివసె రనుం ససెన్యం (పతిజజ్లివాన్ , 6 
మ Jee 

“అమే దివ్యాస్త్రవే శ తయగు కర్డు నడుగగా కొరవులసభలో నాతడు అయిదు 

దినములలో సేన నంతటిని రూపుమాపుదు నని మాట యిచ్చెనట.” 

తస్మా దహ మపిచ్చ్భామి (శోతు మర్దున తే వచః, 

కాలేన కియతా శత్రూన్ కపయే రీతి ఫాల్లున. 7 

కొవున అర్జునా! నేను నీ మాట వినగోరుచునా న్నాను. ఎంతకాలములో నీవు 

పగవారిని పరిమార్పువు? 

ఏవముకో గుడాకేశః పార్టివేన ధనష్జయః, 
వాసుదేవం సమీ వేదం 'వచనం (ప్రత్యభాషత, 8 

ఇట్టు రా జడుగగా ధనంజయుడు వాసుదేవుని పరికించి బదులు పలికెను, 

సర ఏవ మహాత్మానః కృతాస్తా9 శ్చిితయోధినః, 

అసంశయం మహారాజ హన్యు రవ న సంశయః. 9 

మహారాజా! వారందరు మహాత్ములు, అస్త్రవిద్యలో ఆరితేరినవారు, చత 

ముగా పోరగలవారు. తప్పక వారు చెప్పిన సమయములలో చంపగలరు. 

అ పైతు తే మనసాపో యథా సత్యం (బవిమ్యహమ్, 

హన్యా మేక రథేనె వ వాసుదేవసహాయవాన్. 10 

సామరానపి లో కాంత్రీన్ సర్వాన్ స్థావర జల్లమాన్, 

భూతం భవ్యం భవిష్యం చ నిమేషేదితి మే మతిః, 11 

11. భూతం, భ వ్యమ్, భవిష్యమ్ ద. భూత మనగా పుట్టియున్నది; భవ్య 

| మనగా _ (పకృతమున పుట్టుచున్నది; విత్రనములవంటి ఈ రెండును 

నశింపగా రానున్న దాని నాశనము, 

SMB.56 (11) 
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నీ మనస్తాపము తొలగిపోవుగాక! నేను సత్యము వలుకుచున్నాను. వాను 
దేవుడు తోడ్లైయండగా ఒక్క రథముతో దేవతలతో కూడిన మూడు లోక 
ములను, స్థావర జంగ మములను, భూత వర్తమాన భవిష్యత్తులలో నుండు 
సర్వులను రెప్పపాటుకాలములో నాశనము చేయుదును. 

య తద్దొిరం పకుంతిః పాదా దస్త్రం మహన్మమ, 
కైరాతె ద్వన్ష్వయుద్దే తు తదిదం మయి వరళతే. 12 
కిరాతరూపమున ఎక్కటి కయ్యము చేసినపుడు పనవతి నా కను[గహిం 

చిన మహాస్ర్రము పాపుపత మున్నదే అదిగో ఇది నాకడనే యున్నది. 
యద్యుగా నే వశుపతిః సర్వభూతాని సంహరన్, 
[(పయుం కే పురుషవ్యాఘ్ర తదిదం మయి వరతే, 18 

దళయకాలమున సర్వభూతములను రూపుమాపుచు (వపయోగించునే అట్టి 
అస్త్రము నాకడ కలదు. 

తన్నజానాతి గాజేయో న |దోజో న చ గౌతమః, 
న చ దోణసుతో రాజన్ కుత ఏవ తు సూతజః. 14 

భీమ్మ డది యెరుగడు, |దోణుడు, కృపుడు, అశ్వళత్థామయు ఎరుగరు. 
ఇక సూతుని కొడుకు సంగతి చెవ్పనేలః 

న తుయుకం రణే హనుం దివ్యై రస్రైః వృథగ్రనమ్, స ద వలి “ద జ ఆర్జవేనై వ యుద్దన విజేష్యామో వయం వరాన్, 15 
కొని యుద్ధమున దివ్యములగు ఆస్రములతో సాధారణజనమును చంపుట 

ఉగ నిపని. కావున సరియగు యుద్ధముతోడనే మనము పగవారిని పరిమా రము. 
తథేమే పురుషవ్యాఘాః సహాయా సత్ర పార్థివ, 
సరే దివ్యా స్ర్రవిద్యాంసః సర్వ యుద్దాభికాంక్షిణః. 16 
మరియు నీకు ఆ యుద్ధమున తోడై వచ్చిన వారందరు గొప్పవారు.ఆందరు 

దివ్యాస్త్రములం దారితేరినవారు. అందరు పోరున కుత్సాహముతో నెదురుచూచు 
చున్నవారు, 

వేదాన్తావబ్బథ స్నా తాః సర్వ ఏతే౬పరాజబితాః, 
నిహన్యుః సమరే సేనాం దేవానా మపి పాబ్దవ. 17 

టలు న. 

17... వేదాన్లావబ్బ 
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a ౮ వ ఎచ్ చు ఇగో శ ల 

వెదమంతయు | హించి యజ్ఞాంతమున చెయు స్నానము జేసి్సవారు. 

కీటమి యెరుగని వారు. రణరంగ మున దేవతలనె నను చంపెడువారు. 

ష్ అదో 
శిఖక్నా యుయుధానశ్చ ధృష్టద్యుమ్న శ్చ పార్షతః, 

ఖీమ సేనో యమౌ చోభౌ యుధామన్యూ తమౌజసొ, 18 

విరాట దుపదౌ చోభోౌ భీష్మదోణసమౌ యుధి, 

శజఇ్చెవ మహాబాహు రెడిముశ) మహాబలః. 19 
దై వూపు 

ప్ముతో౬స్యాత్షునపర్వా తు మహాబబపరా[కమః, 

ఇ నేయశ్చ మహాబాహుః సహాయో రణకో విదః, 20 

అభిమన్యుశ్చ బలవాన్ [దౌవద్యాః పజ దాత్మజాః, 

శిఖండి, యుయుధానుడు, (దుపదుని కొడుకు ధృష్టద్యుమ్నుడు; ఖమ 

సేనుడు, కవలలు, యుధామన్యువు, ఉ త్రమౌజుడు, ఖమ్మ | దోణులకు సాటివచ్చు 

విరాట [ద్రువదులు,; మహాబాహువగు శంఖుడు, మహాబలముగల హిడింబ కొడుకు, 

మహాబలము, గొప్ప పరా[కమముగ ల ఆతని కొడుకు అంజనవర్వుడు, యుద్ద 

విద్యలో పండితుడు, మహాబాహువు నగు సాత్యకి, బలవంతుడ గు అభిమన్యుడు, 

[దౌవది అయిదుగురు కొడుకులు నీకు సహాయులు. 

స్వయం చాపి సమర్భొ౭౬సి తై 9లోక్యోత్పాదనెఒపి చ. 21 

మూడులోకములను రూపుమాపుటకు నీవును సమర్జుడ వి కదా! 

కోధాద్యం పురుషం పశ్యే సథా శ|కసమద్యుతే, 

స్వక్ని|పం న భవే ద్య కమితి త్వాం వేద్మి కౌరవ, 92 

దేవేం[దునికి సాటివచ్చు తేజము గం ఓ రాజా! నీవు కోపముతో వేనినై న 

చూచితివో వాడింక నిశ్చయముగా మిగులడు. ని వట్టివాడ వని నే నెరుగుదును. 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి అమ్మోపాఖ్యానవర ణి 

అర్జునవాక్యే చతుర్నవత్యధికళ 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున అంటో పాఖ్యాన పర్వమున 

తం అర్హునవాక్యముగల నూట తొంబదినాలుగవ అధ్యాయము. 
గర 

తత మోజఒధ్యాయః, 

౪ ఏ క 

0 



పజ్బునవత్యధిక శతత మో ఒ ధ్యాయః 

నూటతొంబదియైదవ అధ్యాయము 

కోరవసేనాయా రణాయ (పస్థాన మ్. 

కౌరవసేన రణమునకు బయలుదేరుట. 

వైశమ్బాయన ఉవాచ వె శంపాయను డిట్టు చెసె ప్పెను. 

తతః [ప్రభాత విమలే ధార్తరామే్రణ చోదితాః, 

దుర్యోధనేన రాజానః [పయయుః పాబ్ణవాన్ (పతి. 1 

అంత తెల్పవార గా ధృతరాష్ట్రంని కుమారుడు దుర్యోధనుడు పురికొల్పగా 
రొజు లందరు పొండ వులపై పెకి బయలుదేరిరి. 

ఆపః ప్రావ్య శుచయ;ః సర్వే (సగ్విణః కుక్షవాస సః, 

గృహీ తళస్తా9 ధ్వజినః స స్వ సివాచ్య హుతాగ్నయః. ని 

అందరు స్నానము చేసి పరిశుద్దు లె రి. మాలలు ధరించిరి. తెల్లని వస్త్ర 

ములు తాల్చిరి. ఆయుధములు [గహించిరి, ధ్వజము లెతిరి. స్వ స్తివాచనము 

లతో అగ్నులను (వేల్చినవారెరి. 

సరే (బహ్మవిదః శూరాః సర్వే సుచరిత (వతాః, 

సర్వే కామకృత శ్చైవ సర్వ చాహవలక్షణాూః. లి 

అందరు (బహ్మవె తలు.ఆంగరు మంచినడవడియందు (వతము కలవారు. 
అందరు ఇస్టపూర్వకముగా యుద్ధము చేయువారు. అందరు యుద్ధపు చిహ్నములు 

ఇ కలవారు. 

mr 

ల . ఆస్టావ్య - సిటిలో మునిగి . స్నానము చేసి. 

లి. కామకృతః _ అర్ధము స్పష్టము కాలేదు. వర్మభృతః - అని పొఠాంత 
రము = కవచములు తాలి నవారు - అని యర్థము; 
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ఆహవేషు పరాన్ లోకాన్ జిగీషనో మహాబలాః, 

ఏకాగమనసః సర్వే (గోన్లధానాః పరస్పరము. 4 

యుద్దములో వారందరు గొప్పబలముతో పరలోకములను కూడ గెలువ 

గోరు చెదరని మనసు కలవారు. ఒకరియందొకరు చెడని నమ్మకము కలవారు. 

విన్దానువిన్దా వావన్వౌ కెకయా బాహ్ఞికెః సహ, 

[పపయయుః సర్వ ఏవైతే భార ద్వాజపురోగమా:ః. ర్ 

'కేకయరాజులగు విందానువిందులు దాహ్లికులతోపాటు |దోణాచార్యుని 

ముందిడుకొని బయలుదేరిరి. 

అశ్యత్థామా శా ననవః సెన్టవోఒథ జయ దథః, 

దాక్షి ణాత్యాః [పతిచ్యాశ్చ పార్వతీయాళ్చ యే నృపాః. 6 

అళ్వత్థామ; భీమ్మడు, సింధురాజగు జయ [దథుడు, దక్షిణదేశ పు రాజులు? 

వడమటి దేశపురాజులు, కొండరాజులు. 

గాన్ధార రాజః శర్రునిః (పా చ్యోదీచ్యాళ్చ సర్వశః, 

శకాః కిరాతా యవనాః శిబయో౬ఒథ వసాతయః, 7 

గాంధారరాజు శకుని, తూర్పు దేశపు రాజులు, ఉత్తర దేశపు రాజులు, 

శకులు, యవనులు, శిబులు, వసాతులు- 

స్వెః స్య రనీకె 8 సహితాః పరివార్య మహారథమ్, 

ఏతే మహారథాః సర్వే ద్వితీయే నిర్యయు ర్భలే. 8 

ఈ మహారథు లందరు తమ తమ సెనికులతో కూడి రెండవగుంపుగా 

బయలుదేరిరి, 

కృతవర్మా సహానీక వ్రీగ రశ్చ మహారథః, 

దుర్యోధనశ్చ నృపతి (ర్భృాతృభిః పరివారితః. 9 

సేనాసహితుడగు కృతవర్మయు, మహారథుడగు |త్రిగర్తుడును, సోదరు 
లందరితో కూడియున్న రాజు దుర్యోధనుడును- 

శలో భూరి శ వాః శల్యః కౌసల్యోఒథ బృహదథః, 

ఏతే వశ్చా దనుగతా ధా ర్తరాష్ట్రపురోగమాః. 10 
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శలుడు, భూరి |శ్రవసుడు, శల్యుడు, కోసలరాజు బృహ దథుడు - అను 

వారు దుర్యోధనాదులను ముందిడుకొని వారివెనుక బయలుదేరిరి. 

తే సమేత్య యథాన్యాయం ధార్తరాష్టాం మహాబలాః, 

కురుతే తస్య పళ్చార్ధె వ్యవతిష్టన దంకితాః. 11 

అట్టు మహాబలముగ ల ధృతరాష్ట్రంని వారందరు తగువిధమున కూడు 

కొని చక్కగా కవచములు తొడిగికొని కురుష్నే[ త్రము పడమటి దిక్కున నిలిచి 
యుండిరి. 

దుర్యోధనసు శిఖరం కారయామాస భారత, 

యథైవ హా సినపురం ద్వితీయం సమలంక్షృతమ్. 12 

దుర్యోధనుడు రెండవ హ సీపురమా యన్నట్లు చక్కగా అలంకరించు 

కొన్న శిబిరమును వేయించెను, 

న విశేషం విజాన ని పురస్య శిబిరస్య వా, 

కుశలా అపి రాజిన్షు నరా నగరవాసినః. 18 

ఎంతటి నేర్పుగలవారును నగ రమునం దుండు నరులు పురమునకు శిబిర 

మునకు భేదము నెరుగ జాలకుండిరి. 

తాదృళాన్యేవ దుర్గాణి రాజ్ఞామపి మహీపతిః, 

కారయామాస కౌరవ్యః శతకో౭ ధథ సహ|సశః. 14 

కౌరవరాజు సుయోధనుడు అట్టివే యగు శిబిరములను తక్కిన రాజుల 
కును నూర్హకొలదిగా వేలకొలడిగా చేయించెను. 

పజ్బుయోజన ముత్సృజ్య మణలం త|దణాజిరమ్, 

సేనానివేశా సే రాజ న్నవిశజ్బుత సజ్ఞశః. 16 

అయిదు యోజనముల మేర గుం|డముగా రణభూమిని చక్కగా నిర్మించి 
సేనానివేశములు నూర్తకొలడ్గా ఏర్పడి నిలిచినవి. 

15. ఉత్సృజ్య _- గొచ్పగా సృషించి; అయిదు యోజనముల వరులాకారపు టో డు pe ] 

పరిధిని చేసి _ సేనానివేశాః _ “సైనికులు, వ ర్రకులు, శూరులు మొదలగు 
వారు, 
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తత తే పృథివిపాలా యథోత్సాహం యథాబలమ్, 

వివిశుః శిబిరా ణ్య్యత (ద్రవ్యవ ని సహసశః,. 16 

గొప్ప మూల్యము గల వేలకొలదిగా నున్న ఆ శివిరములను ఆ రాజు 

లందరు ఉత్సావాముతో సేనలకు సరివడునట్లు ఎన్నుకొని (ప్రవేశించిరి. 

తేషాం దుర్యోధనో రాజా స సైన్యానాం మహాత్మనామ్, 

వ్యాదిదేశ సబాహ్యానాం భడ్యభో జ్య మను తమమ్. 17 

సెనికులతో, వాహనములతో కూడిన ఆ రాజు అందరకు దుర్యోధనమహా 

రాజు మేలుజాతి భోజనములను సమకూర్ప్చాను. 

సనాగాశ్యమనుష్యాణాం యే చ శిల్రోవజీవినః, 

యే చాన్యే౬నుగతా స్తత్ర సూ తమాగధవన్దినః, 18 

వణిజో గణికా శారా యే చైవ _పెక్షకా జనాః, 

సర్వాం సాన్ కౌరవో రాజా విధివత్ ప్రత్యవైక్ష్షత. 19 

ఏనుగులను, గుజ్జిములను, పదాతులను, ఆయా వృత్తులతో జీవించువారిని, 

వారి వారి సేవకులను, సూతులను, మాగధులను, వందులను, వర్తకులను, 
బోగమువారిని, చూడ వచ్చిన జనులను _ అందరను కురురాజు ఏ తోవమును 

రానీక అరసికొనుచుండెను. 

ఇతి ్రీమహాభారతే ఉద్యోగ పర్వణి అమ్మో పాఖ్యా నపర్యకణి 

కౌరవసైన్యనిర్యాణే పల్బనవత్యధికశ తత మో౬ధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యోగపర్వమున అంబోపాఖ్యానవర్యమున 

కౌరవసేన కదలివచ్చుట యను నూటతొంబదియెదవ అధ్యాయము. 
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నూటతొంబదియారవ అధ్యాయము, 

పొజవసేనాయా యుద్ధాయ (ప్రస్థాన మ్, 
పొండవసేన యుద్ధమునకు బయలుదేరుట. 

వెశమ్పాయన ఉవాచ - వై శంపాయను డిట్టు చెప్పెను. 

తథైవ రాజా కొ నేయ ధర్మప్యతో యుధిష్టిరః, 

ధృష్టద్యుమ్నముకాన్ ఏీరాం కోదయామాస భారత, 1 

అవే కుంతీకుమారుడు, ధర్మతనయుడు నగు యుధిష్టిరు డిట ధృష్ష 
ద్యుమ్నుడు మొదలగు వీరులను బయలుదేరదిసెను 

చేదికాశకరూషాణాం నేతారం దృఢవిికమమ్, 

సేనాపతి మమ్మితఘ్నం ధృష్ట కేతు మథాదిశత్. 2 

చేదికాశకరూషదేశముల నాయకుడు, గట్టి పరాక్రమము కలవాడు, 

శత్రువులను రూపుమాపువాడు సేనాపతియగు ధృష్టకేతువును ఆజ్ఞాపించెను, 

విరాటిం దువదం చై చెవ యుయుధానం శిఖ ణి నమ్, 

పొళ్ళొల్యౌ చ మహేష్యాసొ యుధామన్యూ త్ర తమొజసా. లీ 

విరాటుని, [దుపదుని యుద్దమునకు సిద్ద మెన శిఖండిని, గొప్ప విలు 

కొం|డగు పాంచాలరా జులు యుధామన్యువు ఉ తమౌజుడు అనువారిని బయలుదేర 

దీసెను. 

తే వీరా శ్చితవర్మాణ సప కుణ్జలధారిణ౩, 

ఆజ్యావసికా జ్వలితా ధి'ష్యె మ్వివ హుతాళనాః, 4 

ఆ వీరులందరు పెక్కువిధములెన కవచములు తొడిగికొని, సువర 
కటు న 

కుండలములను తాల్చి, ఆగ్ని హో(తగృహములందు నేతితో తడిసి మంటలు 

(గక్కు.చున్న అగ్నులవలె నుండిరి. 

4. ధిష్ట్యెమ - అగ్నిహోత్ర గృహములందు, 
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అకోభ న మహేష్వాసా [గహాః (పజ్యలితా ఇవ, 

కాంతులు చిమ్ముచున్న (గహములవలె ఆ మహాధానుమ్మ._ అందరు 
విరాజిల్లుచుండిరి. 

అథ సైన్యం యథాయోగం పూ జయిత్వా నరర్షభః, ర్ 

దిదేశ తాన్యనీకాని [పయాణజాయ మహీపతిః. 

పిమ్మట వారివారికి తగినవిధముగా సైనికులను మన్నించి రాజు శ్చీనలను 

(పయాణమున కాదేశించెను. 

తేషాం యుధిష్టిరో రాజా ససైన్యానాం మహాత్మనామ్. గ్ర 

వ్యాదిదేశ సవాహ్యానాం భక్యభోజ్య మను తమమ్, 

సగజాశ్వమనుష్యాణాం యే చ శిలోవజీవినః. 7 

యుధిష్టి ర మహారాజు "సీనలతో,  వాహనములతో కూడిన ఆ మహాత్ము 

అందరకు మేలుజాతి ఆహారములను సమకూర్చెను. అనే ఏనుగులకు, గుజ్తము 

లకు, పదాతులకు, వృత్తులతో బీవించువారికి ఆహారముల నొసగెను. 

అభిమన్యుం బృహ నం చ (దౌపదేయాంశ్చ సర్వశ 8, 

ధృష్టద్యుమ్నుముఖా నేతాన్ [పాహిణోత్ పాణునననః. 8 
(ఆ) a లు 

కొడుకులలో పెద్దవాడగు అభిమన్యుని, |దౌపదికొడుకులను, ధృష్టద్యుమ్నుడు 
మొదలగువారిని ధర్మరాజు యుద్ధభూమికి పంపెను, 

. థీమం చ యుయుధానం చ పాణవం చ ధనంజయమ్, 

ద్వితీయం _పేషయామాస బలస్క-న్టం యుధిష్టిరః. 9 

ఖీముని, యుయుధానుని, పాండుకుమారు డగు ధనంజయుని రెండవ 

సేనగా చేసి పంపెను. 

భాజ్లం సమారోపయతాం చరతాం సంపధావతామ్, 

హృష్టానాం తత యోధానాం శబ్దో దివ మివాస్సృశత్. 10 

9. బలస్క.న్లమ్ _ సేనల సముదాయమును; 

10. భాణ్లమ్ _ యుద్ధముల సొధనసామ (గిని; 
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యుద్ధసామగిని బండ్ల కెత్తువారు, అటు నిటు తిరుగువారు, వరువు లెత్తు 

- వారు, ఉత్సాహముతో పొంగిపోవువారు నగు యోధుల నాదము మిన్నుముచ్చిను. 

స్వయమేవ తతః పళ్చా ద్విరాటద్రుపదాన్విత:ః, 

అథావర్రై ర్మహీపాలై ః సహ [పాయా న్మహీవతిః. 11 

ఆ వెనుక విరాట[దుపదులతోడను , తక్కిన రాజులతోడను గూడి రాజు 

స్వయముగా బయలుదేరెను. 

భీమధన్వాయనీ సేనా ధృషద్యుమ్నేన పాలితా, F 
డు 

గజ్లేవ పూర్ణా సిమితా స్యన్లమానా వ్యదృశ్యత. 12 

భయంక రములగు . ధనువులు కలవారి కదలికలు గలదియు, ధృష్టద్యు 
. మ్నుడు రక్షించుచున్నదియు, నిండుగా మెల్లగా కదలుచున్నదియు, నగు నాసేన 
గంగ వలె కానవచ్చెను. 

తతః పున రనీకాని న్యయోజయత బుద్ధిమాన్, 

మోహయన్ ధృతరాష్ట్రస్య పుతాణాం బుద్ధినిశ్చయమ్. 18 

పిదప బుద్ధికాలియగు ధర్మరాజు ధృత రామని కొడుకుల బుద్ధినిశ్సృయ 

మును కలవర పెట్టుచు సేనలను మోహరించెను. 

(దౌవదెయా న్మహేష్వాసా నభిమన్యుం చ పాణవః, 
నకులం సహదేవం చ సర్వాం శ్చెవ (పభ దకాన్. 14 

గొప్ప విలుకాం[డగు (ద్రౌపది కుమారులను, అభిమన్యుని,నకుల సహదేవు 

లను, [పభదకు అందరిని పాండవుడు నడిపించెను. 

దశ చాశ్వసహ సాణి ద్విసహసాణి ద నినామ్, 

ఆయుతం చ పదాతీనాం రథాః పజఖ్బుళశతం తథా. 15 

పదివేలగుజ్జములు, రెండువేల ఏనుగులు, వదివేవురు కాలుబంటులు, 
అయిదువందల రథములు గల- 

12. భీమధన్నాయనీ _ భయంకరములై న ధనువులు తాల్చిన వీరుల కదలి 
కలు గలది; 
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భీమసేనస్య దుర్ధర్షం పథమం [పాదిశ దృలమ్, 

మధ్య మే చ విరాటం చ జయత్సేనం చ పాణ్లవః. 16 

భీమసేనుని లొంగదీయరాని సేనను ముందు నిలువ నాజ్ఞాపింబెను. 

నడుమ విరాటుని జయత్సేనుని సిలువ6 బంపెను. 

మహారథొా చ పాఖ్బాల్యౌ యుధామన్యూ త్తమౌజసొ, 

వీర్యవనా మహాత్మానొ గదాకార్ముకధారిణౌ, 17 
అన్యయాతాం తదా మధ్యే వాసుదేవధనజ్ఞాయౌ. 

మహారథులు, పాందాలరాజులు నగు యుధామన్యువు, ఉ త్రమౌజుడు 

అనువారలు గొప్ప పరా కమము గల మహాత్ములు గదలు, విండ్డు తాల్సిన 

వారును అగు వాసుదేవుడు, ధనంజయుడును సేననడుమ నడువసాగిరి. 

బభూవు ర తిసంర బ్ఞాః కృత వహరణా నరాః. 18 

అనేక యుద్దము లలో ఆరి తేరి ఉత్సాహముతో పొంగిపోవు నరు లచట 

కదలిరి. 

తేషాం వింశతిసాహసాః హయాః శూరై రధిష్టితాః, 

పజ్బనాగసహసాణి రథవంళాళ్చ సర్వశః. 19 

హరు లెక్కి_ వచ్చుచున్న వారిగుజ్జము లిరువదివేలు, ఏనుగు లై దువేలు, 
రథసముదాయములు కదలినవి, 

పదాతయశ్చ యే శూరాః కార్ము కాసిగదాధరాః, 

సహ్మసళో ౬న్వయుః పశ్చా ద్యగతశ్చ సహ సశః. 20 

విండ్లు, ఖడ్గములు, గదలు చేతబట్టిన శూరులు కాలుబంటులు ముందు 

వెనుక భాగములందు నడచిరి. 

యుధిష్టిరో యత్ర సెన్యె స్వయమేవ బలార్ల వె, 

తత్ర తే వృథివీపాలా భూయిష్టం పర్యవ స్థితాః. 21 

ఆ సేనయను మహాసము[దమున ధర్మరాజున్నతావున రాజులు పెద్ధ 
సంఖ్యతో చుట్టును నిలిచియుండిరి. 
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తత్ర నాగసహ్మసాణి హయానా మయతాని చ, 
తథా రథసహ  సాణి పదాతీనాం చ భారత. లివి 

మరియు నచట వేలకొలది ఏనుగులు పదివేలసంఖ్యలో గుజ్జములు, వేల 

కొలదిగా రథములు, పదాతులు నిలిచియుండెను. 

చేకితానః స్వసెన్యేన మహతా పార్థివర్షభ, 

ధృష్ట కేతుళ్చ చెదీనాం [వణెతా పార్ధివో యయా. 29 

గొప్పసేనతో కూడి చేదిరాజగు ధృష్షకేతుడును చేకితానుడును బయలు 

దేరిరి, 

సాత్యకిశ్చ మహేష్వాసో వృష్టేనాం [పవరో రథః, 

వృతః శతసహ|సేణ రథానాం [వణుదన్ బలీ. 24 

వృష్టి వంశ మున సురుగన్న వాడు, మహారథుడు, మహాబలుడు, గొప్ప 

విలుకాడు నగు సాత్యకి నూరువేల రథములతో కూడి బయలుదేరెను. 

క్షతదేవబహ్మదేవా రథస్థా పురుషర్షభౌ, 

జఘనం పాలయనా చ వృష్ణతోజను[వజగ్మతుః. 25 

క్ష [తదేవుడు (బహ్మ దేవుడు అనువారు రథము లెక్కి వెనుకభాగమును 

రకించుచు ధర్మరాజు వెనుక పోవసాగిరి, 

' శకటాపణవెశాశ్చ యానం యుగ్యం చ సర్వశః, 
తత్ర నాగసహసాణి హయానా మయుతాని చ, 
ఫల్గ్లుసర్వరి కల|త్రం చ యత్కిజ్చిత్ కృశదుర్భలమ్. 26 

26 శకట, అపణ, వేశాః _ శకటములు గల బండ్లు; ఆపణములు- వస్తువుల 
వి[కయించుళాలలు; వేశములు _ వేశ్యాజనులు, యానమ్ _ యుద్ధమునకు 

తగిన వాహనములు; యుగ్యమ్-బరువులు మోయు వాహనముణ; ఫల్లు_ 
సారము లేనిది _ బాలురు మొదలగునది; కళ|[త్రమ్ _ స్రీ జనము. 
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కోశ సంచయవాహాంశ్చ కోష్టాగారం తథైవ చ, 

గజానీకేన సంగృహ్య శనైః పాయా ద్యుధిష్టిరః. 27 

యుద్ధ పరిక రములు గల బండ్లు, దుకాణములు, వేశ్యాజనము, యుద్ధ 

హ నములు, ఇత రములగు వాహనములు, వేల యేనుగులు, పదేసివేల గుట్జ 

ములు, బాలురు, స్రీలు, సత్తు వలేని జనములు, ధనముల సంచులను మోయు 

వాహనములు, వస్తుసామ[గి గల కొట్లు, అనువానిని మోయవలసిన వానిని ఏను 

గుల సముదాయములందు కూడబెట్టుకొని యుధిష్టిరుడు మెల్లగా బయలుదేరెను. 

త మన్వయాత్ సత్యధ్భ తిః సౌచి త్రి ర్యుద్దదుర్మదః, 

(శేణిమాన్ వసుదానశ్చ పుత్రః కాశ్యస్య వా విభుః. 28- 

ఆ ధర్మరాజును సత్యధృతి యుద్ధమున పొగరుచూపు సౌొచి త్తి, (ణి 

మానుడు, కాళ్యుని కొడుకగు వనుదానుడు అనువారు అనుసరించిరి. 

రథా వింశతిసాహ్మసా యే తేషా మనుయాయిన,ః, 

హయానాం దశకోట్యశ్చ మహతాం కింకిణీకినామ్. 29 

గజా వింశతిసాహసా ఈషాదనాః [పహారిణః, 

కులీనా భిన్నకరటా మేఘా ఇవ విసర్పిణః, 80 

షష్టి ర్నాగసహసాణి దశాన్యాని చ భారత, 

యుధిష్టిర స్య యాన్యాసన్ యుధి సేనా మహాత్మనః, 

కరన ఇవ జీమూతాః |వభిన్న కరటాముఖాః, 81 
రాజాన మన్యయుః పళ్చా చ్చల న్ల ఇవ పర్వతాః. ల్రి2 

ఇరువదివేల రథములు, వాని ననుసరించు భటులు, చిరుమువ్వలు గల 

గొప్పవి యగు పదికోట్ల గుట్లిములు, నాగ్గటియేటి కోలవంటి దంతములు గల 

వియు, యుద్ధము చేయనవియ, మేలుజాతివియు, మదముతో నిండిన చెక్కిళ్ళు 

కలవియు, తటునిటు కదలాడుచున్న మేఘములో యనదగినవియు నగు ఇరువది 

వేల ఏనుగులు, మరియు ఇంకొక గుంపుగా నున్న అరువదివేల ఏనుగులు, మరి 

యొక పదివేల ఏనుగులు -_ ఇట్లు ధర్మరాజునకు గల సేనా విభాగ ములన్నియు 

తిరుగుచున్న మేఘములవలె మదముకారు చెక్కిళ్ళతో, కదలాడు కొండలవలె 
ధర్మరాజు వెనుక నడువసాగను, 

27. క్రో శమసగా ధనము; కో టమ మనగ ధొన్యాటి సామ గి. 
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ఏవం తస్య బలం భీమం కు నీపుత్రస్య ధీమతః, 
యదా ో ిత్యాథ యుయుధే ధా ర్తరాష్ట్రం సుయోధనమ్, 88 

బుద్దికాలి యగు కుంతీపు[తుడు దేని నండకొని ధృతరాష్ట్రుని కొడుకగు 

సుయోధనునితో పోరెనో యట్టి యా బలమంతయు భయంకరముగా నుండెను, 

తతోఒన్వే శతశః పళ్చాత్ సహ సాయుతళో నరాః, 

నర్ద నః [పయయు స్తేషా మనీకాని సహస్రశః, 94 

ఆ వెనుక నూర్లకొలదిగా, వేలకొలదిగా, పదివేలకొలదిగా నరబలము 

ఉక్సాహముతో అరచుచు వెంటనంటి నడచెను. 

తత్ర భేరీసహ్మ సాణి శజ్ఞానా మయుతాని చ, 

న్యవాదయ న సంహృష్టాః సహ[సాయుతళో నరాః. రీ 

ఉత్సాహపు పొంగుగల వేలకొలది నరులు వేలకొలది ఖేరులను, వదివేల 

కొలదిగా శంఖములను మొదయించిరి. 

CG) 

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఉద్యోగపర్వణి అందో పాఖ్యానపర్యణి 

పాబ్దవ సేనానిర్యాజే షణ్ణవత్యధికశతత మో౬ధ్యాయః. 

ఇది శ్రీమహాభారతము ఉద్యాగవర్వమున అంబోపాఖ్యానపర్వమున 

పాండవ సెనా పయాణముగల నూటతొంబదియారవ అధ్యాయము. 
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సనత్సుజాతీయపర్వము చివర కొన్నిపుస్తక ములలో ఈ [కింది శ్లోకము 

కానవచ్చుచున్న ది. 

విషం భుజ్జ్వ సహామాతై $ 

ర్యినాశం పాప్నుహి ధ్రువమ్, 

రాజన్ కేన వినా నాభ్యాం 

సీతం కృష్ణాజినం వరమ్ 

రాజన్-ఓ రాజా; స్పీతమ్ - పుష్టిగల; వరమ్- శేష్టమైన; రృష్టాజినమ్ - 

కృష్ణాజినమును; సహామాతై ౭. సుం |తుల తోపాటు; థు bg - - పొలింపుము; ఆ కృష్ణా 

జిన మెట్టిదనగా; విషమ్ - విగతషకారము కలది _ అనగా షకారము లేనిది; 

కేన వినా.కకారము లేనిది; నాభ్యామ్ వి ఐినా-రెండు నకారములు లేనిది, 

డొ ణా 
కి బుష్ జ్ ఆజ్ ఇన్ అమ్ _ అనువానిలో కకార షకార, ణకార 

నకారములను తొలగించినచో బు -[ ౪8 -[ అమ్ అనునవి మిగులును - సంధి 

కలిపినచో “రాజ్యమ్” అని యేర్చుడును _కేవంము రాజ్యమే కాదు, (ఛువమ్ _ 

స్థిరమైన; గమ్ (వినా, శమ) కల్యాణమును పావ్న హి _ పొందుము అని 

యూ కోక్రమునకు గూడమగు అర్థము. 

రాజన్ -రాజా! సహామాత్ర్యైః - మం(తులతో పాటు; విషమ్ - విషమును; 

భుంత్వ -తినుము; [(ధువమ్ - తప్పక; వినామ్ - వినాశమును; (పొప్నహి ల 

పొందుము; తప్పక నీవు పుళుల వినాశము చూతువని భావము; ఆత్మ హన 

గ Ww Roar ఉన ఆ గాత TON జ 

నము నిషిద్ధము కావున నట్టు చేయవేని; కేన_నుఖము తో; ఏనాంరర -రాజ్యనుఖ 
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(పత్యాశ లేదు కనుక అని తాత్సర ము; నాభ్యామ్ _ఉ త్రమతక్ష తియ రులమున+( 

బుట్టిన నీకు; స్పీతమ్ - నిగనిగలాడు; కృమ్ణాజినమ్ _ లేడిచ ర్మము ((గ్రహిం 
డు మ! 

చుట) వరమ్ మేలై నది; సన్యసించుటయే మేలు; ఉ త్తమక ర్తవ్య మని భావము; 

సుఖము కోల్పోయిన క్ష తియునకు సన్యాసమే మిక్కిలి సుఖమైన దను ఆచార్య 

వచనమువలన నీకు సంన్యాసమే కర్తవ్యమని భావము - ఇది పెకి కానవచ్చు 
అరము. ' 




